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Fund ID : I46 

หนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

การเขา้รว่มต่อตา้นทุจรติ : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

(กองทุนรวมทเีสนอขายเฉพาะผูมี้เงินลงทุนสูง) 

ขอ้มูล ณ วนัที 3 ธนัวาคม 2564 

IPO : 9 - 15 ธนัวาคม 2564 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนีตา่งประเทศ1YL  

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

K Foreign Fixed Income 1YL Fund Not for Retail Investors  

KFF1YL-BR  

กองทุนรวมตราสารหนี  

กองทุนรวมทเีนน้ลงทุนแบบมีความเสยีงต่างประเทศ 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

คุณกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีในช่วงเวลา 1 ปีได ้

และกองทุนนีลงทุนกระจกุตวัในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร  

ดงันนั หากมีปัจจยัลบทีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจาํนวนมาก 

 

กองทุนรวมนีเหมาะกบัใคร? 

คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่าธรรมเนียม 

ผลการดาํเนินงาน 

ขอ้มูลอนืๆ 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นทลีงทุน 

(ไม่รบัชาํระค่าซือหน่วยลงทุนดว้ยเช็คในวนัที 15 ธนัวาคม 2564) 
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 นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนีทีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน

ต่างประเทศครงัเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกันความเสียงดา้นอัตรา

แลกเปลียนทงัจาํนวน 

 

 กลยุทธใ์นการบรหิารจดัการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนครังเดียว โดยจะถือทรัพยสิ์นทีลงทุนไวจ้นครบอายุโครงการของกองทุนรวม  

(buy-and-hold fund) 

 ผูล้งทุนทีคาดหวงัผลตอบแทนทีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอาจตาํกวา่หุน้ได ้

 

กองทุนรวมนีเหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมนีไม่เหมาะกบัใคร 

 ผูล้งทุนทีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินทีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 ผูล้งทุนทีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพอืรบัเงินก่อนระยะเวลา  ปี 
 

 

ทาํอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเสียงของกองทุนนี 

 อ่านหนังสือชีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

 อยา่ลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสียงของกองทุนรวมนีดีพอ 

คุณกาํลงัจะลงทุนอะไร? 
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คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

คาํเตือนทสีาํคญั 

 กองทุนอาจไม่ไดร้ับเงินตน้และผลตอบแทนตามทีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือ

ธนาคารทีกองทุนลงทุนไม่สามารถชาํระเงินตน้และดอกเบียคืนได ้

 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนอาจเพิมขึนหรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เนืองมาจาก

การคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) 

 กองทุนไม่เปิดใหไ้ถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดงันัน ผูล้งทุนจะไม่ไดร้ับ

เงินลงทุนคืนก่อนระยะเวลา  ปี 
 

 แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสียงของกองทนุรวม 
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ปัจจยัความเสียงทีสาํคญั 

 
 ความเสียงจากการผิดนัดชาํระหนีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

อนัดบัความน่าเชอืถือส่วนใหญข่องกองทุนรวม ตาม International Credit Rating Scale 

ตาํ Gov bond/AAA AA, A BBB ตาํกว่า BBB unrated สูง 

หมายเหตุ: แรเงากรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารและเงนิฝากทีมีอนัดบัความน่าเชอืถือ (credit rating) นันเกินกว่า 20% ของ NAV 

 

 ความเสียงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทนุ (Market Risk) 

อายุเฉลียของทรพัยสิ์นทีลงทุน 

ตาํ ตาํกว่า  เดือน  เดือนถึง  ปี  ปี ถงึ  ปี  ปี ถงึ  ปี มากกว่า  ปี สูง 

 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (SD)  

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

 

 ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึงมากกว่า % ของ NAV รวมกนั 

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

 

 ความเสียงจากการลงทุนกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึงมากกว่า % ของ NAV รวมกนั 

ตาํ ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 

 ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า % ของ NAV รวมกนั 

ตาํ ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในประเทศกาตารแ์ละสาธารณรฐัประชาชนจีน 

 

 ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน 

ตาํ ทงัหมด/เกือบทงัหมด บางส่วน ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั สูง 
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ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 

 
หมายเหตุ :  

- ค่าธรรมเนียมการจดัการจะสามารถระบุไดเ้มือมีการลงทุนจริง เนืองจากบริษัทจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการจาก

อตัราผลตอบแทนของตราสาร ณ วนัทีกองทุนเขา้ลงทุน 

- ค่าใชจ่้ายอืนๆ จะเรียกเก็บในอตัราไม่เกนิ 0.0535% ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการขา้งตน้เป็นเพียงอตัราประมาณการ ซึงบริษัทจดัการจะแจง้อตัราค่าธรรมเนียมการจดัการทีเรียกเก็บ

จริงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบหลงัจากไดล้งทุนเรียบรอ้ยแลว้ ทงันี ในกรณีทีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าทีไดเ้ปิดเผยไวต้อน

เสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพิมเติมได ้โดยรวมแลว้ไม่เกนิ 2.1400% ต่อปีของ

จาํนวนเงินทีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืน ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลยีน ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมูลค่าเพมิ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดแลว้ 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะไดร้บั  

ดงันัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

 
ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(% ตอ่ปีของจาํนวนเงินทีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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  * ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบียน 16 ธนัวาคม 2564 (อาจเปลียนแปลงได)้ 

อายุโครงการ ประมาณ  ปี โดยไมต่าํกว่า  เดือน และไม่เกิน  ปี  เดือน 

ซือและขายคืน 

หน่วยลงทุน 

  

จาํนวนเงินทุนของโครงการ      : 4,500 ลา้นบาท และเพิมไดไ้ม่เกิน 650 ลา้นบาท 

วนัทาํการซือ                        : 9 - 15 ธนัวาคม 2564 

*** บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่รบัชาํระค่าซือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค 

ในวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย (15 ธนัวาคม 2564) *** 

 

มูลค่าขนัตาํของการซือ          : 500,000 บาท 

การสับเปลียนหน่วยลงทุน     : ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนจาก

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสนั 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนีระยะสนั และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส เพือซือกองทุนนี 

ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครงัแรกได ้

หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือ

ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู ้ทีมีถินฐานอยู่ใน

สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของ

บุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนซึงจัดให้มีขึนและดําเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกา 

 

ขอ้มูลอืนๆ 

ผลการดาํเนินงานในอดีต 

ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous 

ดชันีชีวดั : ไม่มี เนืองจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพือใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีคาดหวงั

ตามระยะเวลาทีกาํหนด จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัชีวดั 
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วนัทาํการขายคืน                : บริษัทจดัการจะรบัซือคืนหน่วยลงทุนเมือครบอายุ

กองทุน โดยจะประกาศวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหท้ราบภายใน  

30 วนันับจากวนัถดัจากวนัทีจดทะเบียนกองทุน 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติัของกองทุนไปซือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามทีระบุไวใ้นสมุดบัญชี

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางทีผู ้ ถือหน่วย

ลงทุนจะไดร้บัคาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบั

ซือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนนี 

 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดที้ www.kasikornasset.com 

รายชือผูจ้ดัการกองทุน นายภราดร เอียวปรีดา     ผูจ้ดัการลงทุนอาวุโส       

วนัทีเริมบริหารกองทุนนี : วนัจดทะเบียนกองทุน 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 

รบัซือคืน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โทร. - -  

 

ตดิต่อสอบถาม 

รบัหนงัสือชีชวน 

รอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

ทีอยู ่ : /  อาคารธนาคารกสิกรไทย ชนั  และชนั   

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  

โทรศพัท ์ - -    โทรสาร - -    

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

ธุรกรรมทอีาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดที้ 

www.kasikornasset.com    
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การประมาณการอตัราการรบัซือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ 

เมือสินสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณ
ร้อยละ 0.65 ต่อปี ของเงินลงทุนเริมแรก ซึงคํานวณจากการลงทุนสําหรับระยะเวลาประมาณ 1 ปี  
มีรายละเอียดของตราสารทีจะลงทุนดงันี 

ตราสารทีลงทุน* 
อนัดบัความ

น่าเชือถือของ 
ผูอ้อกตราสาร** 

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร 

ในรูปเงินบาท 
(ต่อปี)*** 

สดัส่วน 
การลงทุน

โดยประมาณ* 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที
กองทุนจะไดร้บั
ในรูปเงินบาท 

(ต่อปี) 

เงินฝาก Bank of China,  
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

A1/Moody's 0.52% 19.00% 0.10% 

เงินฝาก Abu Dhabi Commercial 
Bank, ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

A1/Moody's 0.70% 19.00% 0.13% 

เงินฝาก Agricultural Bank of China, 
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

A1/Moody's 0.74% 19.00% 0.14% 

เงินฝาก Qatar National Bank, 
ประเทศกาตาร ์

Aa3/Moody's 0.88% 19.00% 0.17% 

เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร ์ Baa1/Moody's 1.13% 19.00% 0.21% 

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, 
ประเทศกาตาร ์

A3/Moody's 0.68% 5.00% 0.03% 

รวม 100.00% 0.78% 

ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)**** (0.13%) 

ประมาณการผลตอบแทนทีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเมือรบัซือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 0.65% 

*บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงทรพัยสิ์นทีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนเฉพาะเมือมีความจาํเป็นและสมควรเพอืรกัษา

ผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั โดยการเปลียนแปลงนันตอ้งไม่ทาํใหค้วามเสียงของทรพัยสิ์นทีลงทุนเปลียนแปลงไปอยา่งมนัียสาํคญั 

โดยบริษัทอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนีอืนแทน และ/หรือเพมิเติมจากตราสารทีระบุไวข้า้งตน้ ซึงตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบ

การลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารทีลงทุนอาจมีการเปลียนแปลงได ้ 

ทงันี การเปลียนแปลงดงักล่าวอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราทีประมาณการไว ้

** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือทีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหนึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชอืถือทีบริษัทจดัการจะใช้

ประกอบการพิจารณาลงทุน 

*** ขอ้มูลจากอตัราผลตอบแทนทีเสนอโดยผูอ้อกตราสารหรือจากผูข้าย ณ วนัที 1 ธนัวาคม 2564 

**** ค่าใชจ่้ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการแลว้) สามารถเปลียนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีทีกองทุนไดร้บั

ผลตอบแทนสูงกว่าทีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพมิเติมได ้โดยรวมแลว้

ไม่เกิน 2.1400% ต่อปีของจาํนวนเงินทีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทงัไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเสียง

จากการลงทุนซึงผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจาํนวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตงั และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

 การพิจารณาร่างหนังสือชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล.ต.  

ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที

เสนอขายนัน ทงันี บริษัทจดัการไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือชชีวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ณ วนัที 3 ธนัวาคม 2564 

แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง  

ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํใหผู้อ้ืนสาํคญัผิด 
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 ความเสียงจากการผิดนดัชาํระหนีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดับ 

ความน่าเชือถือของตราสารทีลงทุน (credit rating) ซึงเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชาํระหนี 

โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กู ้

ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี 

ระดบั 

การลงทุน 
TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธิบาย 

ระดบัที 
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสูงทีสุด มีความเสียงตาํทีสุดทีจะไม่สามารถ
ชาํระหนีไดต้ามกาํหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสียงตาํมากทีจะ
ไม่สามารถชาํระหนีไดต้ามกาํหนด 

A A(tha) A A ความเสียงตาํทีจะไม่สามารถชาํระหนีไดต้ามกาํหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสียงปานกลางทีจะไม่สามารถชาํระหนีไดต้าม
กาํหนด 

ระดบัที 
ตาํกว่า 

น่าลงทุน 

ตาํกว่า 
BBB 

 

ตาํกว่า 
BBB(tha) 

 

ตาํกว่า 
Baa 

 

ตาํกว่า 
BBB 

 

ความเสียงสูงทีจะไม่สามารถชาํระหนีไดต้ามกาํหนด 
 
 

 

 ความเสียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลียนแปลงของอัตรา

ดอกเบียซึงขึนกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทงัในและต่างประเทศ 

เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกับการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย เช่น 

หากอตัราดอกเบียในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตวัสูงขึน อตัราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหมก็่จะสูงขนึดว้ย 

ดังนันราคาตราสารหนีทีออกมาก่อนหน้าจะมีการซือขายในระดบัราคาทีตาํลง โดยกองทุนรวมทีมีอายุเฉลีย

ของทรพัยสิ์นทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปลียนแปลงของราคามากกว่ากองทุน

รวมทีมี portfolio duration ตาํกวา่ 

 

 ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตวั (High Concentration Risk)  
- ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า % ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ที

ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมนัคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุน

อาจมีผลการดาํเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายตวัการลงทุนในหลายผูอ้อกตราสาร 

- ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (High Sector 

Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า % ของ NAV รวมกนั ซึง

หากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวน

มากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

 

 

คาํอธิบายความเสยีง  
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- ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึง (High Country Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า % ของ NAV รวมกนั ซึงหากเกิดเหตุการณ์ที

ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการ

ดาํเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

  

 ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน (Exchange Rate Risk) หมายถึง  

การเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุล

เงินดอลลารใ์นช่วงทีเงินบาทอ่อน แต่ขายทาํกาํไรในช่วงทีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมาน้อยลง 

ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบาทแข็งและขายทาํกาํไรในช่วงทีบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทน

มากขนึกว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ดังนัน การป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนจึงเป็นเครืองมือสาํคญัในการ

บริหารความเสียงดงักล่าว ซึงทาํไดด้งัต่อไปนี 

- ป้องกนัความเสียงทงัหมดหรือเกือบทงัหมด : ผูล้งทุนไม่มีความเสียงจากอตัราแลกเปลียน  
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หนงัสือยนิยอมรบัทราบความเสียงจากการลงทุน 

 

ขา้พเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกียวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหนีต่างประเทศ1YL  

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (KFF1YL-BR) ทีลงทุนในตราสารหนีทีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน

ต่างประเทศครงัเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนทงัจาํนวน รวมถึงรบัทราบ

และเขา้ใจความเสียงและผลกระทบทีอาจเกิดขนึจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวเป็นอยา่งดีแลว้ว่า  

- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตวัของหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และกระจุกตวัในประเทศกาตารแ์ละสาธารณรฐัประชาชน

จีน 

- กองทุนอาจไม่ไดร้ับเงินตน้และผลตอบแทนตามทีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารทีกองทุนลงทุนไม่

สามารถชาํระเงินตน้และดอกเบียคืนได ้

 
 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................. 

(ผูล้งทุน) 

 

 

วนัที....................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุน 
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หนงัสือยนิยอมรบัทราบความเสียงจากการลงทุน 

 

ขา้พเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกียวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหนีต่างประเทศ1YL  

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (KFF1YL-BR) ทีลงทุนในตราสารหนีทีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน

ต่างประเทศครงัเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนทงัจาํนวน รวมถึงรบัทราบ

และเขา้ใจความเสียงและผลกระทบทีอาจเกิดขนึจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวเป็นอยา่งดีแลว้ว่า  

- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตวัของหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และกระจุกตวัในประเทศกาตารแ์ละสาธารณรฐัประชาชน

จีน 

- กองทุนอาจไม่ไดร้ับเงินตน้และผลตอบแทนตามทีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารทีกองทุนลงทุนไม่

สามารถชาํระเงินตน้และดอกเบียคืนได ้

 
 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................. 

(ผูล้งทุน) 

 

 

วนัที....................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สาํหรบัสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทุน 
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  หนังสือแจง้ความประสงค ์

(ใหน้าํเงนิค่ารบัซือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

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

 

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

 

บญัชีกองทุนเลขที  …………………………………………………………………………………………... 

 

         มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั (“บริษัท”) นําเงินค่ารบัซือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั
ในงวดสุดทา้ยของกองทุนตน้ทางไปซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ทีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้ดงัต่อไปนี  
(โปรดเลือกเพียง  กองทุน) 

 

 กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสนั (K-TREASURY)     เลขทีบญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

 กองทุนเปิดเค ตราสารหนีระยะสนั (K-SF)              เลขทีบญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

         โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่ บริษัทจะนําเงินค่ารบัซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติัของกองทุนตน้ทางไปซือหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางตามทีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางทีขา้พเจา้จะไดร้บั จะคาํนวณโดยใชร้าคาขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

         ขา้พเจา้ไดศึ้กษาทาํความเขา้ใจขอ้มูลในหนังสือชีชวนของกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสียงของกองทุนตน้
ทางและกองทุนปลายทางแลว้ 

 
ลงชือ ..........................................................  ผูถื้อหน่วยลงทุน 

                                            วนัที  .......................................................... 

 

หมายเหต ุ   หากท่านตอ้งการเปลียนแปลงความประสงค ์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  โทรศพัท ์ - -  หรือ - -   โทรสาร - -  

สาํหรบัเจา้หนา้ที 

 

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

วนัที  .................................................                          วนัที  ........................................................... 

-เอกสารฉบบันีมีไวส้ําหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทุนเพือแนบกบัใบคาํสงัซือหน่วยลงทุน- 

 


