ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
(กองทุนรวมสําหรับผูม้ ีเงินลงทุนสูงเท่านั้น)

Fund ID : I27
IPO : 12 - 18 ตุลาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ6MBI
ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
K Foreign Fixed Income 6MBI Fund Not for Retail Investors
KFF6MBI-BR
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ

ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลา 6 เดือนได้
และกองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่สง่ ผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน
กองทุ น จะลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ เสนอขายในต่ างประเทศและหรือ เงิน ฝากในสถาบัน การเงิ น
ต่างประเทศครั้งเดียวและถื อจนครบอายุโครงการ โดยกองทุ นจะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งจํานวน
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
กองทุ น จะลงทุ น ครั้งเดี ยว โดยจะถื อทรัพ ย์สิ นที่ ลงทุ นไว้จนครบอายุ โครงการของกองทุ น รวม
(buy-and-hold fund)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตํา่ กว่าหุน้ ได้

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่ นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
 ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนระยะเวลา 6 เดือน

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที่สาํ คัญ

 กองทุ นอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่ คาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือ
ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เนื่ องมาจาก
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนให้เป็ นไปตามราคาตลาด (Mark to Market)
 กองทุนไม่เปิ ดให้ไถ่ถอนคืนหน่ วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดังนั้ น ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั
เงินลงทุนคืนก่อนระยะเวลา 6 เดือน

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

3

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
• ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
อันดับความน่ าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม ตาม International Credit Rating Scale
ตํา่

Gov bond/AAA

AA, A

BBB

ตํากว่
่ า BBB

unrated

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารและเงินฝากที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
ตํา่

ตํากว่
่ า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

สูง

ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (SD)

< 5%

ตํา่

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

สูง

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ตํา่

≤

10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

สูง

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ตํา่

≤

20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ตํา่

≤

20%

20% - 50%

> 80%

สูง

ไม่ป้องกัน

สูง

50% - 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ตํา่

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รบั
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(% ต่อปี ของจํานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนี ยมการจัดการจะสามารถระบุได้เมื่อมีการลงทุนจริง เนื่ องจากบริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนี ยมการจัดการจาก
อัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกิน 0.0535% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ค่าธรรมเนี ยมการจัดการข้างต้นเป็ นเพียงอัตราประมาณการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่เรียกเก็บ
จริงให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอน
เสนอขายหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 2.1400% ต่อปี ของ
จํานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด : ไม่มี เนื่ องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวัง
ตามระยะเวลาที่กาํ หนด จึงไม่จาํ เป็ นต้องเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนกับตัวชี้ วัด
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้ อและขายคืน
หน่วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
20 ตุลาคม 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
ประมาณ 6 เดือน โดยไม่ตาํ ่ กว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน
จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000 ล้านบาท และเพิ่มได้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
วันทําการซื้ อ
: 12 – 18 ตุลาคม 2564
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้ อ
: 500,000 บาท
การสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น : ผู ถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสามารถสับ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ นจาก
กองทุ นเปิ ดเค บริหารเงิน กองทุ นเปิ ดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
กองทุ นเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น และกองทุ นเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส เพื่อซื้ อกองทุ นนี้
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
หมายเหตุ : กองทุ น สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ เสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กับ หรื อ เพื่ อ
ประโยชน์ ของประเทศสหรัฐ อเมริ ก า พลเมื อ งสหรัฐ อเมริ ก า หรื อ ผู ้ที่ มี ถิ่ น ฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุ ค คลดั ง กล่ า วและบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้น ส่ ว นซึ่ ง จั ด ให้ มี ขึ้ นและดํ า เนิ นกิ จ กรรมใน
สหรัฐอเมริกา
วัน ทําการขายคื น
: บริ ษั ท จัด การจะรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น เมื่ อ ครบอายุ
กองทุ น โดยจะประกาศวันทําการรับ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น โดยอัตโนมัติ ให้ท ราบภายใน
30 วันนับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน
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ระยะเวลาการรับ เงิ นค่าขายคื น : บริษั ท จัดการจะนํ าเงิ นค่ ารับ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นโดย
อัตโนมัติของกองทุ นไปซื้ อหน่ วยลงทุ นของกองทุ นปลายทางตามที่ ระบุ ไว้ในสมุ ดบัญ ชี
แสดงสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุ น โดยจํานวนหน่ วยลงทุ นของกองทุ นปลายทางที่ ผู ้ ถื อหน่ วย
ลงทุนจะได้รบั คํานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.kasikornasset.com
นางสาวอริยา เต็มรังสิธรรัตน์ ผูจ้ ดั การลงทุนอาวุโส
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ : วันจดทะเบียนกองทุน
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888
รับซื้ อคืน
และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนตามที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
รับหนังสือชี้ ชวน
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12
ร้องเรียน
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com Email : Ka.customer@Kasikornasset.com
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
คุณสามารถตรวจสอบธุ รกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ www.kasikornasset.com
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การประมาณการอัตราการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เมื่อสิ้ นสุดอายุ โครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นโดยอัตโนมัติโดยมีอตั ราผลตอบแทนประมาณ
ร้อยละ 0.55 ต่ อ ปี ของเงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรก ซึ่ งคํานวณจากการลงทุ น สําหรับ ระยะเวลาประมาณ 6 เดื อ น
มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนดังนี้
ตราสารที่ลงทุน*

อันดับความ
น่าเชื่อถือของ
ผูอ้ อกตราสาร**

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร
ในรูปเงินบาท
(ต่อปี )***

ประมาณการ
สัดส่วน
ผลตอบแทนที่
การลงทุน กองทุนจะได้รบั
โดยประมาณ* ในรูปเงินบาท
(ต่อปี )

เงินฝาก Bank of China,
A1/Moody's
0.80%
19.00%
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร์
Baa1/Moody's
1.28%
19.00%
เงินฝาก Qatar National Bank,
Aa3/Moody's
0.65%
19.00%
ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank,
A3/Moody's
0.75%
19.00%
ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Abu Dhabi Commercial
A1/Moody's
1.00%
19.00%
Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เงินฝาก Commercial Bank of Qatar,
A3/Moody's
0.63%
5.00%
ประเทศกาตาร์
รวม
100.00%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)****
ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั เมื่อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี )

0.15%
0.24%
0.12%
0.14%
0.19%
0.03%
0.87%
(0.32%)
0.55%

*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจําเป็ นและสมควรเพือ่ รักษา
ผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทาํ ให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ
โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบ
การลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จํากัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทําให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
** สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ่ งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้
ประกอบการพิจารณาลงทุน
*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
**** ค่าใช้จา่ ยของกองทุน (รวมค่าธรรมเนี ยมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รบั
ผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้ว
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี ของจํานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รบั อนุ มตั ิจดั ตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด
8

คําอธิบายความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
ความน่ าเชื่อถื อของตราสารที่ ลงทุ น (credit rating) ซึ่ งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้
โดยพิจารณาจากผลการดําเนิ นงานที่ ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กู ้
ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น่ าลงทุน

ระดับที่
ตํา่ กว่า
น่ าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํา่ ที่สุดที่จะไม่สามารถ
ชําระหนี้ ได้ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตํา่ กว่า
BBB

ตํา่ กว่า
BBB(tha)

ตํา่ กว่า
Baa

ตํา่ กว่า
BBB

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงตํา่ มากที่จะ
ไม่สามารถชําระหนี้ ได้ตามกําหนด
ความเสี่ยงตํา่ ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ ได้ตามกําหนด
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชําระหนี้ ได้ตาม
กําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชําระหนี้ ได้ตามกําหนด

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมู ลค่าหน่ วยลงทุ น (Market Risk) เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ ยซึ่ งขึ้ นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุ น ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ
เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้ จะเปลี่ยนแปลงในทิ ศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย เช่น
หากอัตราดอกเบี้ ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้ น อัตราดอกเบี้ ยของตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้ นด้วย
ดังนั้ นราคาตราสารหนี้ ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้ อขายในระดับราคาที่ ตาํ ่ ลง โดยกองทุ นรวมที่มีอายุ เฉลี่ย
ของทรัพย์สินที่ ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุ น
รวมที่มี portfolio duration ตํา่ กว่า
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ ง (High Issuer Concentration Risk)
เกิ ดจากกองทุ นลงทุ นในผู อ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่ งหากเกิดเหตุ การณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่ คงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุ น
อาจมีผลการดําเนิ นงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายตัวการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
- ความเสี่ ย งจากการลงทุ น กระจุ ก ตั ว ในหมวดอุ ต สาหกรรมใดอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง (High Sector
Concentration Risk) เกิดจากกองทุ นลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่ ง
หากเกิ ดเหตุ การณ์ที่ส่งผลกระทบต่ ออุตสาหกรรมนั้ น กองทุ นดังกล่าวอาจมีผลการดําเนิ นงานที่ ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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- ความเสี่ ยงจากการลงทุ นกระจุ กตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (High Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุ นลงทุ นในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุ การณ์ที่
ส่งผลกระทบต่ อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิ จ สังคม เป็ นต้น กองทุ นดังกล่าวอาจมีผลการ
ดําเนิ นงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุล
เงินดอลลาร์ในช่วงที่ เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง
ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทน
มากขึ้ นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน
ข้า พเจ้า ได้รับ ทราบและมี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ นโยบายการลงทุ น ของกองทุ น เปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่ า งประเทศ6MBI
ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (KFF6MBI-BR) ที่ ลงทุนในตราสารหนี้ ที่ เสนอขายในต่ างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน
ต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน รวมถึงรับทราบ
และเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้วว่า
- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวของหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และกระจุกตัวในประเทศกาตาร์
- กองทุ นอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่ คาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารที่ กองทุ นลงทุ น ไม่
สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้

..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)

วันที่.......................................................................

สําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน
ข้า พเจ้า ได้รับ ทราบและมี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ นโยบายการลงทุ น ของกองทุ น เปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่ า งประเทศ6MBI
ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (KFF6MBI-BR) ที่ ลงทุนในตราสารหนี้ ที่ เสนอขายในต่ างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน
ต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน รวมถึงรับทราบ
และเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้วว่า
- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวของหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และกระจุกตัวในประเทศกาตาร์
- กองทุ นอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่ คาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารที่ กองทุ นลงทุ น ไม่
สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้

..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)

วันที่.......................................................................

สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
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หนังสือแจ้งความประสงค์
(ให้นาํ เงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม)
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุน ................................................................................................(“กองทุนต้นทาง”)
บัญชีกองทุนเลขที่ …………………………………………………………………………………………...
มีความประสงค์จะให้บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด (“บริษัท”) นําเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ในงวดสุ ดท้ายของกองทุนต้นทางไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที่ขา้ พเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ดังต่อไปนี้
(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน)
 กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)

เลขที่บญ
ั ชีกองทุน ………………………………………………

 กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น (K-SF)

เลขที่บญ
ั ชีกองทุน ………………………………………………

โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะนํ าเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทางไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางตามที่ขา้ พเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ โดยจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ขา้ พเจ้าจะได้รบั จะคํานวณโดยใช้ราคาขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ข้าพเจ้าได้ศึกษาทําความเข้าใจข้อมูลในหนั งสือชี้ ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางรวมถึ งความเสี่ยงของกองทุนต้น
ทางและกองทุนปลายทางแล้ว
ลงชื่อ .......................................................... ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
วันที่ ..........................................................
หมายเหตุ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 0-2470-1976 หรือ 0-2470-1983 โทรสาร 0-2273-2279
สําหรับเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั .................................................

ผูต้ รวจสอบข้อมูล .........................................

วันที่ .................................................

วันที่ ...........................................................

-เอกสารฉบับนี้ มีไว้สาํ หรับผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพื่อแนบกับใบคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน-
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