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กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 1 ปี GQ 

K Foreign Fixed Income 1 Year GQ Fund  

KFF1YGQ  

 

กองทุนรวมตราสารหน้ี 

กองทุนรวมที่เนน้ลงทุนแบบมีความเสีย่งตา่งประเทศ  

หนงัสือช้ีชวนสว่นสรุปขอ้มูลส าคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ  ากดั 

การเขา้รว่มตอ่ตา้นทุจรติ : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

  

  

  

  

  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 
คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

ค่าธรรมเนียม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ขอ้มูลอ่ืนๆ 

 

Fund ID: G21 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที่ลงทุน 

 

IPO : 23 – 26 กรกฎาคม 2562 

 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 1 ปีได ้ดงันั้น หากมีปัจจยัลบ 

ที่สง่ผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจ  านวนมาก 
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 นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน

ต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกันความเส่ียงดา้นอัตรา

แลกเปล่ียนทั้งจ านวน 

 

 กลยุทธใ์นการบรหิารจดัการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้นครบอายุโครงการของกองทุนรวม  

(buy-and-hold fund) 

 

 ผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสงูกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต า่กวา่หุน้ได ้

 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร 

 ผูล้งทุนท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรบัเงินก่อนระยะเวลา 1 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 

 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

อยา่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 
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คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค าเตือนที่ส  าคญั 

 กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การ

ลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 

 กองทุนอาจไม่ไดร้ับเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้ หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ี 

กองทุนลงทุนไมส่ามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้

 มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนอาจเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เน่ืองมาจากการค านวณ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) 

 กองทุนไม่เปิดใหไ้ถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดังน้ัน ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืน

ก่อนระยะเวลา 1 ปี 

 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 



  4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจยัความเส่ียงทีส่  าคญั 

 
  ความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

อนัดบัความน่าเช่ือถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม ตาม International Credit Rating Scale 

Gov bond/AAA AA, A BBB ต า่กว่า BBB unrated 

หมายเหตุ: แรเงากรณีท่ีกองทุนลงทุนในอนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) น้ันเกินกว่า 20% ของ NAV 

 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

อายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ต า่กว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD)  

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

 

 ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

การกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกตราสารรวม 

≤10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

 

 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 

 

ต า่ สูง 

ต า่ สูง 

ต า่ สูง 

ต า่ สูง 

ต า่ สูง 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการจดัการจะสามารถระบุไดเ้มื่อมีการลงทุนจริง เน่ืองจากบลจ.จะค านวณ

ค่าธรรมเนียมการจดัการจากอตัราผลตอบแทนของตราสาร ณ วนัท่ีกองทุนเขา้ลงทุน 

  
 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน ไม่มี ไม่มี 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะไดร้บั  

ดงัน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

 

 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(% ตอ่ปีของจ  านวนเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

 

สูงสุดไม่เกิน  

1.2840% 

ค
่าธ
ร
ร
ม
เนี
ย
ม
ท
ี่เร
ีย
ก
เก็
บ
จ
ร
ิง
 

(%
 ต
อ่
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อ
ง
จ
 าน
ว
น
เงิ
น
ท
ี่ได
ร้
บั
จ
าก

ก
าร
เส
น
อ
ข
าย
ห
น่
ว
ย
ล
ง
ทุ
น
) 

สูงสุดไม่เกิน  

1.0700% 

สูงสุดไม่เกิน  

0.0535% 

สูงสุดไม่เกิน  

0.0535% 

สูงสุดไม่เกิน  

0.1070% 
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 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ี 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่จดทะเบียน 31 กรกฎาคม 2562 (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไมต่ า่กว่า 11 เดือน และไมเ่กิน 1 ปี 1 เดือน 

ซ้ือและขายคืน 

หน่วยลงทุน 

  

จ านวนเงินทุนของโครงการ  : 10,000 ลา้นบาท และเพ่ิมไดไ้มเ่กิน 1,500 ลา้นบาท 

วนัท าการซ้ือ                        :  23 – 26 กรกฎาคม 2562 

มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือ          :  500 บาท 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน       :  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจาก

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั เพ่ือซ้ือกองทุนน้ี 

ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได ้

หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพ่ือประโยชน์

ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือ

บุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและ

บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีข้ึนและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

วนัท าการขายคืน                 : บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบอายุกองทุน 

โดยจะประกาศวนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหท้ราบภายใน 15 วนัท าการ 

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย 

อตัโนมติัของกองทุนไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะ

ไดร้บัค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนน้ี 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน นายประมุข มาลาสิทธ์ิ    ผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศ 

วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี : 31 กรกฎาคม 2562 (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ  – 

ดชันีช้ีวดั : ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงไม่จ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกบัตวัชี้ วดั 

 

http://www.kasikornasset.com/
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ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 

รบัซ้ือคืน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888 

บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-3456 

บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-684-8888 

บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  โทร. 02-680-1000 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทร. 02-680-6000 

บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-618-1116, 02-618-1019  

บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-841-9100 

บริษัทหลกัทรพัย ์นายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน เซ็นทรลั เวลธ ์โซลชูัน่ จ ากดั  

โทร. 083-842-8337 ก 

บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-657-7171 

บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั โทร. 02-697-3800 

บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-9234 

บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 02-672-5900 

ธนาคารออมสิน โทร. 02-614-9821 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-629-5588 

บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-5800 ต่อ 808,809 

บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-8996 

บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-696-0000 

บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-7000 ต่อ 7381-2 

บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-648-1777 

บริษัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั โทร. 02-695-5555 ต่อ 5847-9 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  โทร. 02-359-0000 

บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-352-5100 

บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

โทร. 02-658-5000 ต่อ 3870 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั โทร. 02-660-6666 

บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-217-8852 

บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-638-5500 

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-305-9000 

บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-635-1718 

บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-088-9999 

บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั โทร. 0 2633 6000 

ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-633-6000 

บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั โทร. 0-2088-9100, 0-2343-9500,  

0-2088-9399 ก 

บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-8000 

บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทร. 02-861-5508 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั โทร. 1766 

บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-009-8888 

บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-026-5100 

บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จ ากดั โทร. 02-026-6222 

บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั โทร. 02-949-1999 

บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-660-6688 
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ตดิตอ่สอบถาม 

รบัหนงัสือช้ีชวน 

รอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

ท่ีอยู ่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12  

ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2673-3888   โทรสาร 0-2673-3988   

Website : www.kasikornasset.com     Email : Ka.customer@Kasikornasset.com 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดท่ี้ 

www.kasikornasset.com    

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
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การประมาณการอตัราการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ 

เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณ

รอ้ยละ 1.65 ต่อปี ของเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงค านวณจากการลงทุนส าหรบัระยะเวลาประมาณ 1 ปี  

มีรายละเอียดของตราสารท่ีจะลงทุนดงัน้ี 

ตราสารที่ลงทุน* 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือของ 

ผูอ้อกตราสาร** 

ประมาณการ

ผลตอบแทน

ของตราสาร

ในรูปเงินบาท 

(ตอ่ปี)*** 

สดัส่วนการ

ลงทุน

โดยประมาณ* 

ประมาณการ

ผลตอบแทนที่

กองทุนจะไดร้บั

ในรูปเงินบาท 

(ตอ่ปี) 

เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์
A1/Moody's 2.10% 19.00% 0.40% 

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, 

ประเทศกาตาร ์
A3/Moody's 1.80% 19.00% 0.34% 

เงินฝาก Bank of China, ประเทศจีน A1/Moody's 1.88% 19.00% 0.36% 

เงินฝาก China Construction Bank, 

ประเทศจีน 
A1/Moody's 1.75% 17.00% 0.30% 

เงินฝาก Agricultural Bank of China, 

ประเทศจีน 
A1/Moody's 1.75% 17.00% 0.30% 

ตราสารหน้ี Malayan Banking Berhad, 

ประเทศมาเลเซีย 
A3/Moody's 1.80% 9.00% 0.16% 

รวม 100.00% 1.86% 

ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)**** 0.21% 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเมื่อรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 1.65% 

*บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและสมควรเพือ่

รกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยการเปล่ียนแปลงน้ันตอ้งไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่ง

มีนัยส าคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสารดงักล่าว

จะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้

** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษัทจดัการจะใช้

ประกอบการพิจารณาลงทุน 

*** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 

**** ค่าใชจ้า่ยของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการแลว้) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีท่ีกองทุน

ไดร้บัผลตอบแทนสงูกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติมได ้

ทั้งน้ี ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง

จากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตั้ง และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรอง

ถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย

น้ัน ทั้งน้ี บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 แลว้

ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ 

และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
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 ความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซ่ึงเป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหน้ี 

โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กู ้

ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัต่อไปน้ี 

ระดบั 

การลงทุน 
TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดบัท่ี 

น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสงูท่ีสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุดท่ีจะไม่สามารถ

ช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่มีความเส่ียงต า่มากท่ีจะ

ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต า่ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลางท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้าม

ก าหนด 

ระดบัท่ี 

ต า่กว่า 

น่าลงทุน 

ต า่กว่า 

BBB 

ต า่กว่า 

BBB(tha) 

ต า่กว่า 

Baa 

ต า่กว่า 

BBB 
ความเส่ียงสงูท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

 

 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ียซ่ึงขึ้ นกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ 

เป็นตน้ โดยราคาตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เช่น 

หากอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินมีแนวโน้มปรบัตวัสงูขึ้ น อตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีออกใหมก็่จะสงูข้ึน

ดว้ย ดงัน้ันราคาตราสารหน้ีท่ีออกมาก่อนหนา้จะมีการซ้ือขายในระดบัราคาท่ีต า่ลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุ

เฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน (portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของราคามากกวา่

กองทุนรวมท่ีมี portfolio duration ต า่กวา่ 

 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง  

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ย

สกุลเงินดอลลารใ์นช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมา

นอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจได้

ผลตอบแทนมากขึ้ นกวา่เดิมดว้ยเช่นกนั ดงัน้ัน การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือ

ส าคญัในการบริหารความเส่ียงดงักล่าว ซ่ึงท าไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้งทุนไมม่ีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- ป้องกนัความเสี่ยงบางส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมี

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณา

วา่จะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่  

- ไม่ป้องกนัความเสี่ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

ค าอธิบายความเสี่ยง  
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     หนังสือแจง้ความประสงค ์

(ใหน้ าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

ขา้พเจา้  ............................................................................................................................................................ 

 

เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  ...................................................................................................................... (“กองทุนตน้ทาง”) 

 

บญัชีกองทุนเลขท่ี  ………………………………………………………………………………………………. 

 

         มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั (“บริษัท”) น าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ในงวดสุดทา้ยของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ท่ีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้ดงัต่อไปน้ี  

(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน) 

 

 กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)                     เลขท่ีบญัชีกองทุน  ……………………………………………… 

 

 กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น (K-TREASURY)     เลขท่ีบญัชีกองทุน  ……………………………………………… 

 

 กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น (K-SF)              เลขท่ีบญัชีกองทุน  ……………………………………………… 

 

         โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่ บริษัทจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติัของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางตามท่ีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีขา้พเจา้จะไดร้บั จะค านวณโดยใชร้าคาขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

         ขา้พเจา้ไดศึ้กษาท าความเขา้ใจขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเส่ียงของกองทุนตน้

ทางและกองทุนปลายทางแลว้ 

 

ลงช่ือ ..........................................................  ผูถื้อหน่วยลงทุน 

                                            วนัท่ี  .......................................................... 

 

หมายเหตุ    หากท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงความประสงค ์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  โทรศพัท ์ 02 470 1976 หรือ 02 470 1983  โทรสาร 02 273 2279 

ส าหรบัเจา้หนา้ที่ 

ผูร้บั  .................................................                         ผูต้รวจสอบขอ้มูล  ......................................... 

วนัท่ี  .................................................                          วนัท่ี  ........................................................... 

-เอกสารฉบบัน้ีมีไวส้ าหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ือแนบกบัใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน- 

 


