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หนงัสือช้ีชวนสว่นสรุปขอ้มูลส ำคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย จ  ำกดั 

กำรเขำ้รว่มตอ่ตำ้นทุจรติ : ไดร้บักำรรบัรอง CAC 

  

  

  

  

  

  

  

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

กองทุนเปิดเค ตรำสำรหน้ีตำ่งประเทศ6MBL  

หำ้มขำยผูล้งทุนรำยยอ่ย  

K Foreign Fixed Income 6MBL Fund Not for Retail Investors  

KFF6MBL-BR  

กองทุนรวมตรำสำรหน้ี  

กองทุนรวมที่เนน้ลงทุนแบบมีควำมเสีย่งตำ่งประเทศ 

ผูล้งทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลำ 6 เดือนได ้

และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสำหกรรมธนำคำร  

ดงันั้น หำกมีปัจจยัลบท่ีสง่ผลกระทบตอ่กำรลงทุนดงักล่ำว ผูล้งทุนอำจสูญเสยีเงินลงทุนจ  ำนวนมำก 

 

 

Fund ID : I35 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน 

คุณก ำลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมำะกบัใคร? 

 
คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

ค่ำธรรมเนียม 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
ขอ้มูลอ่ืนๆ 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที่ลงทุน 

 

หำ้มขำยผูล้งทุนรำยยอ่ย 

(กองทุนรวมส ำหรบัผูมี้เงินลงทุนสูงเท่ำนั้น) 

IPO : 2 - 8 พฤศจกิำยน 2564 
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 นโยบำยกำรลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน

ต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกันความเส่ียงดา้นอัตรา

แลกเปล่ียนทั้งจ านวน 

 

 กลยุทธใ์นกำรบรหิำรจดักำรลงทุน 

กองทุนจะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้นครบอายุโครงการของกองทุนรวม  

(buy-and-hold fund) 

 

 ผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต า่กวา่หุน้ได ้

 

กองทุนรวมน้ีเหมำะกบัใคร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมำะกบัใคร 

 ผูล้งทุนท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรบัเงินก่อนระยะเวลา 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

ท ำอยำ่งไรหำกยงัไม่เขำ้ใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนน้ี 

 อ่ำนหนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถำมผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

 อยำ่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คุณก ำลงัจะลงทุนอะไร? 
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คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค ำเตอืนที่ส  ำคญั 

 กองทุนอาจไม่ไดร้ับเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือ

ธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้

 มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เน่ืองมาจาก

การค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) 

 กองทุนไม่เปิดใหไ้ถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดงัน้ัน ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บั

เงินลงทุนคืนก่อนระยะเวลา 6 เดือน 

 

 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 
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ปัจจยัควำมเส่ียงที่ส  ำคญั 

 
  ควำมเส่ียงจำกกำรผิดนัดช ำระหน้ีของผูอ้อกตรำสำร (Credit Risk) 

อนัดบัความน่าเช่ือถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม ตาม International Credit Rating Scale 

ต ำ่ Gov bond/AAA AA, A BBB ต ำ่กว่ำ BBB unrated สูง 

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

 

 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 

อายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ต ำ่ ต ำ่กว่ำ 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี สูง 

 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD)  

ต ำ่ < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25% สูง 

 

 ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกรำยใดรำยหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึงมากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 

ต ำ่ ≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจกุตวัในหมวดอตุสำหกรรมใดอตุสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั 

ต ำ่ ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 

 ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 

ต ำ่ ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในประเทศกาตาร ์

 

 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ต ำ่ ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บำงสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั สูง 
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม 

 

 
หมายเหตุ :  

- ค่าธรรมเนียมการจดัการจะสามารถระบุไดเ้มื่อมีการลงทุนจริง เน่ืองจากบริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการจาก

อตัราผลตอบแทนของตราสาร ณ วนัท่ีกองทุนเขา้ลงทุน 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ จะเรียกเก็บในอตัราไม่เกิน 0.0535% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการขา้งตน้เป็นเพียงอตัราประมาณการ ซ่ึงบริษัทจดัการจะแจง้อตัราค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บ

จริงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบหลงัจากไดล้งทุนเรียบรอ้ยแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อน

เสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติมได ้โดยรวมแลว้ไม่เกิน 2.1400% ต่อปีของ

จ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

 
 
 
 

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจรงิ 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย ไม่มี ไม่มี 

ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซ้ือคืน ไม่มี ไม่มี 

ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยน ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะไดร้บั  

ดงัน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม  

(% ตอ่ปีของจ  ำนวนเงินท่ีไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน) 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่ำซ้ือขำย) 

ค่ำธรรมเนียม 
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  * ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไมม่ี 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่จดทะเบียน 10 พฤศจิกายน 2564 (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

อำยุโครงกำร ประมาณ 6 เดือน โดยไมต่ า่กวา่ 5 เดือน 10 วนั และไมเ่กิน 6 เดือน 20 วนั 

ซ้ือและขำยคืน 

หน่วยลงทุน 

  

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

วนัท าการซ้ือ                        : 2 - 8 พฤศจิกายน 2564 

มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือ          : 500,000 บาท 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน     : ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจาก

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส เพ่ือซ้ือกองทุน น้ี 

ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได ้

หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือ

ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ใน

สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของ

บุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกา 

วนัท าการขายคืน                : บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบอายุ

กองทุน โดยจะประกาศวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติใหท้ราบภายใน  

30 วนันับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 
 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติัของกองทุนไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบัญชี

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผู ้ถือหน่วย

ลงทุนจะไดร้บัค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนน้ี 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Miscellaneous 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

ดชันีช้ีวดั : ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงไม่จ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกบัตวัชี้ วดั 

 



  7 

 

 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุน นางสาวศิริรตัน์ ธรรมศิริ   ผูจ้ดัการลงทุนอาวุโส            

วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี : วนัจดทะเบียนกองทุน 

ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือ 

รบัซ้ือคืน 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2888-8888 

และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนตามท่ีบริษัทจดัการแต่งตั้ง 

ตดิตอ่สอบถำม 

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 

ธุรกรรมที่อำจก่อใหเ้กิด

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดท่ี้ 

www.kasikornasset.com    

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
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กำรประมำณกำรอตัรำกำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ 

เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณ

รอ้ยละ 0.55 ต่อปี ของเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงค านวณจากการลงทุนส าหรับระยะเวลาประมาณ 6 เดือน  

มีรายละเอียดของตราสารท่ีจะลงทุนดงัน้ี 

ตรำสำรที่ลงทุน* 

อนัดบัควำม

น่ำเช่ือถือของ 

ผูอ้อกตรำสำร** 

ประมำณกำร

ผลตอบแทน

ของตรำสำร 

ในรูปเงินบำท 

(ตอ่ปี)*** 

สดัส่วน 

กำรลงทุน

โดยประมำณ* 

ประมำณกำร

ผลตอบแทนที่

กองทุนจะไดร้บั

ในรูปเงินบำท 

(ตอ่ปี) 

เงินฝาก Bank of China, สาธารณรฐั

ประชาชนจีน 
A1/Moody's 0.83% 19.00% 0.16% 

เงินฝาก Abu Dhabi Commercial 

Bank, ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์
A1/Moody's 0.70% 19.00% 0.13% 

เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, 

ประเทศกาตาร ์
A3/Moody's 0.75% 19.00% 0.14% 

เงินฝาก Qatar National Bank, 

ประเทศกาตาร ์
Aa3/Moody's 0.77% 19.00% 0.15% 

เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร ์ Baa1/Moody's 1.30% 19.00% 0.25% 

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, 

ประเทศกาตาร ์
A3/Moody's 0.70% 5.00% 0.04% 

รวม 100.00% 0.87% 

ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)**** (0.32%) 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเมื่อรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 0.55% 

*บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและสมควรเพือ่รกัษา

ผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยการเปล่ียนแปลงน้ันตอ้งไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมนัียส าคญั 

โดยบริษัทอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบ

การลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้

** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษัทจดัการจะใช้

ประกอบการพิจารณาลงทุน 

*** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี 27 ตุลาคม 2564 

**** ค่าใชจ้า่ยของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการแลว้) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีกองทุนไดร้บั

ผลตอบแทนสูงกวา่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติมได ้โดยรวมแลว้

ไม่เกิน 2.1400% ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตั้ง และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงาน ก.ล.ต. 
 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต.  

ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี

เสนอขายน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจดัการไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้ง  

ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
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 ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนดัช ำระหน้ีของผูอ้อกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซ่ึงเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหน้ี 

โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กู ้

ระยะยาวมีความหมายโดยยอ่ ดงัต่อไปน้ี 

ระดบั 

กำรลงทุน 
TRIS Fitch Moody’s S&P ค ำอธิบำย 

ระดบัท่ี 

น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสูงท่ีสุด 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 

 

ความเส่ียงสูงท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

 

 

 

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ียซ่ึงขึ้ นกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ 

เป็นตน้ โดยราคาตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกับการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เช่น 

หากอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตวัสูงข้ึน อตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีออกใหมก็่จะสูงข้ึนดว้ย 

ดงัน้ันราคาตราสารหน้ีท่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซ้ือขายในระดบัราคาท่ีต า่ลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ีย

ของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุน

รวมท่ีมี portfolio duration ต า่กวา่ 

 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตวั (High Concentration Risk)  
- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ี

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่คงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุน

อาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายตวัการลงทุนในหลายผูอ้อกตราสาร 

- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (High Sector 

Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึง

หากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผันผวน

มากกวา่กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

 

 

ค ำอธิบำยควำมเสี่ยง  
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- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ี

ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการ

ด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

  

 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) หมายถึง  

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุล

เงินดอลลารใ์นช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมาน้อยลง 

ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทน

มากขึ้ นกวา่เดิมดว้ยเช่นกนั ดงัน้ัน การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ

บริหารความเส่ียงดงักล่าว ซ่ึงท าไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้งทุนไมม่ีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
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หนงัสือยนิยอมรบัทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน 

 

ขา้พเจ้าได้รับทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ6MBL  

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (KFF6MBL-BR) ท่ีลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน

ต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน รวมถึงรบัทราบ

และเขา้ใจความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวเป็นอยา่งดีแลว้ว่า  

- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตวัของหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และกระจุกตวัในประเทศกาตาร ์

- กองทุนอาจไม่ไดร้ับเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่

สามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้

 

 

 

 

 

 

 

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

(ผูล้งทุน) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุน 
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หนงัสือยนิยอมรบัทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน 

 

ขา้พเจ้าได้รับทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ6MBL  

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (KFF6MBL-BR) ท่ีลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน

ต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน รวมถึงรบัทราบ

และเขา้ใจความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวเป็นอยา่งดีแลว้ว่า  

- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตวัของหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และกระจุกตวัในประเทศกาตาร ์

- กองทุนอาจไม่ไดร้ับเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่

สามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้

 

 

 

 

 

 

 

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

(ผูล้งทุน) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส าหรบัสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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  หนังสือแจง้ควำมประสงค ์

(ใหน้ ำเงินค่ำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

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

 

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

 

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

 

         มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั (“บริษัท”) น าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ในงวดสุดทา้ยของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ท่ีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้ดงัต่อไปน้ี  

(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน) 

 

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

 

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

 

         โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่ บริษัทจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติัของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางตามท่ีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีขา้พเจา้จะไดร้บั จะค านวณโดยใชร้าคาขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

         ขา้พเจา้ไดศึ้กษาท าความเขา้ใจขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเส่ียงของกองทุนตน้

ทางและกองทุนปลายทางแลว้ 

 

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

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

 

หมำยเหตุ    หากท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงความประสงค ์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  โทรศพัท ์ 0-2470-1976 หรือ 0-2470-1983  โทรสาร 0-2273-2279 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่ 

 

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

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

-เอกสารฉบบัน้ีมีไวส้ าหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ือแนบกบัใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน- 

 


