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หนงัสือชี
 ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

การเขา้รว่มตอ่ตา้นทุจรติ : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

ขอ้มูล ณ วนัที� � พฤศจิกายน ���� Fund ID : G60 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

คุณกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี
 เหมาะกบัใคร? 

คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่าธรรมเนียม 

ผลการดาํเนินงาน 

ขอ้มูลอื<นๆ 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที<ลงทุน 

IPO :  AB - AD พฤศจกิายน BFGB 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี
 ตา่งประเทศ G เดือน HS 
K Foreign Fixed Income 6 Months HS Fund 

KFF6MHS 
 

กองทุนรวมตราสารหนี
   
กองทุนรวมที<เนน้ลงทุนแบบมีความเสี<ยงตา่งประเทศ  

 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี
 ในช่วงเวลา G เดือนได ้ดงันั
น หากมีปัจจยัลบ 
ที<สง่ผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจาํนวนมาก 
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 นโยบายการลงทุน 
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี% ที�เสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน
ต่างประเทศครั%งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกันความเสี�ยงดา้นอัตรา
แลกเปลี�ยนทั%งจาํนวน 

 
 กลยุทธใ์นการบรหิารจดัการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนครั%งเดียว โดยจะถือทรัพยสิ์นที�ลงทุนไวจ้นครบอายุโครงการของกองทุนรวม  
(buy-and-hold fund) 

 ผูล้งทุนที�คาดหวงัผลตอบแทนที�สูงกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที�อาจตํ �ากวา่หุน้ได ้
 

กองทุนรวมนี
 เหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมนี% ไม่เหมาะกบัใคร 

 ผูล้งทุนที�เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินที�แน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 
 ผูล้งทุนที�ตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื�อรบัเงินก่อนระยะเวลา � เดือน 

 

 

ทาํอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเสี<ยงของกองทุนนี
  

 อ่านหนังสือชี% ชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

 อยา่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสี�ยงของกองทุนรวมนี% ดีพอ 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 
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คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

คาํเตอืนที<สาํคญั 
 กองทุนนี% ลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร ์ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอรต์

การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 
 กองทุนอาจไม่ไดร้ับเงินตน้และผลตอบแทนตามที�คาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารที�

กองทุนลงทุนไมส่ามารถชาํระเงินตน้และดอกเบี% ยคืนได ้
 มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนอาจเพิ�มขึ% นหรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เนื�องมาจากการคาํนวณ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) 
 กองทุนไม่เปิดใหไ้ถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดงันั%น ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืน

ก่อนระยะเวลา � เดือน 
 

 แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสี<ยงของกองทุนรวม 
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ปัจจยัความเสี<ยงที<สาํคญั 
 

 ความเสี<ยงจากการผิดนัดชาํระหนี
 ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
อนัดบัความน่าเชื�อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม ตาม International Credit Rating Scale 

ตํ <า Gov bond/AAA AA, A BBB ตํ <ากว่า BBB unrated สูง 

 
หมายเหตุ: แรเงากรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารและเงินฝากที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ (credit rating) นั%นเกินกว่า 20% 
ของ NAV 
 

 ความเสี<ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
อายุเฉลี�ยของทรพัยสิ์นที�ลงทุน 

ตํ <า ต ํ <ากว่า d เดือน d เดือนถึง A ปี A ปี ถึง d ปี d ปี ถึง F ปี มากกว่า F ปี สูง 

 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (SD)  

ตํ <า <5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% สูง 

 

 ความเสี<ยงจากการกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหนึ<ง (High Issuer Concentration Risk) 
การกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกตราสารรวม 

ตํ <า ≤10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

 

 ความเสี<ยงจากการเปลี<ยนแปลงของอตัราแลกเปลี<ยน (Exchange Rate Risk) 
การป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

ตํ <า ทั
งหมด/เกือบทั
งหมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั สูง 

 



  5 
 

 

 

 

 

  

 

  
ค่าธรรมเนียมที<เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 

 
 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการจดัการจะสามารถระบุไดเ้มื�อมีการลงทุนจริง เนื�องจากบลจ.จะคาํนวณ
ค่าธรรมเนียมการจดัการจากอตัราผลตอบแทนของตราสาร ณ วนัที�กองทุนเขา้ลงทุน 

  

 

 

 

 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื
 อคืน ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี<ยน ไม่มี ไม่มี 
 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื�นใดแลว้ 
 
 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที�คุณจะไดร้บั  
ดงันั%น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 
 

ค่าธรรมเนียมที<เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(% ตอ่ปีของจาํนวนเงินที<ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมที<เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซื
 อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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  * ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมมี่ 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที<จดทะเบียน �c พฤศจิกายน ���� (อาจเปลี�ยนแปลงได)้ 

อายุโครงการ ประมาณ � เดือน โดยไมต่ํ �ากวา่ � เดือน dc วนั และไมเ่กิน � เดือน �c วนั 

ซื
 อและขายคืน 
หน่วยลงทุน 

  

จาํนวนเงินทุนของโครงการ      : dc,ccc ลา้นบาท และเพิ�มไดไ้มเ่กิน d,�cc ลา้นบาท 

วนัทาํการซื% อ                        : d� - dg พฤศจิกายน ���� 

มลูค่าขั%นตํ �าของการซื% อ          : �cc บาท 
การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน       : ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั%น 
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี% ระยะสั%น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั เพื�อซื% อกองทุนนี%  
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั%งแรกได ้

หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิที�จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื�อประโยชน์
ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูที้�มีถิ�นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือ
บุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและ
บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�งจดัใหมี้ขึ% นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

วนัทาํการขายคืน                  : บริษัทจดัการจะรบัซื% อคืนหน่วยลงทุนเมื�อครบอายุกองทุน 
โดยจะประกาศวนัทาํการรบัซื% อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหท้ราบภายใน d� วนัทาํการ 

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบัซื% อคืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมติัของกองทุนไปซื% อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที�ระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที�ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บัคาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื% อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนนี%  
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดที้� www.kasikornasset.com 

รายชื<อผูจ้ดัการกองทุน นายประมุข มาลาสิทธิm    ผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศ 
วนัที�เริ�มบริหารกองทุนนี%  : �c พฤศจิกายน ���� (อาจเปลี�ยนแปลงได)้ 

ขอ้มูลอื<นๆ 

ผลการดาํเนินงานในอดีต 

ประเภทกองทุนรวมเพื<อใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ  – 

ดชันีชี
 วดั : ไม่มี เนื�องจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที�คาดหวงั
ตามระยะเวลาที�กาํหนด จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัชี% วดั 
 



  7 
 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 
รบัซื
 อคืน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โทร. c-�ggg-gggg 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื% อคืนตามที�บริษัทจดัการแต่งตั%ง 

ตดิตอ่สอบถาม 
รบัหนงัสือชี
 ชวน 
รอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 
ที�อยู ่ : pcc/�� อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั%น � และชั%น d�  
ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ dcpcc 
โทรศพัท ์c-���s-sggg   โทรสาร c-���s-3988   
Website : www.kasikornasset.com     Email : Ka.customer@Kasikornasset.com 

ธุรกรรมที<อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดที้� 
www.kasikornasset.com    
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การประมาณการอตัราการรบัซื
 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ 

เมื�อสิ% นสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซื% อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณ
รอ้ยละ d.sc ต่อปี ของเงินลงทุนเริ�มแรก ซึ�งคาํนวณจากการลงทุนสาํหรบัระยะเวลาประมาณ � เดือน  
มีรายละเอียดของตราสารที�จะลงทุนดงันี%  

ตราสารที<ลงทุน* 

อนัดบัความ
น่าเชื<อถือของ 

ผูอ้อกตรา
สาร** 

ประมาณการ
ผลตอบแทน

ของตราสารใน
รูปเงินบาท 
(ตอ่ปี)*** 

สดัส่วนการ
ลงทุน

โดยประมาณ* 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที<

กองทุนจะ
ไดร้บัในรูปเงิน
บาท (ตอ่ปี) 

เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศ
อินโดนีเซีย 

Baa2/Moody's 1.80% 19.00% 0.34% 

เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 1.80% 19.00% 0.34% 
เงินฝาก Agricultural Bank of China, สาธารณรฐั
ประชาชนจีน 

A1/Moody's 1.60% 19.00% 0.30% 

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 1.56% 19.00% 0.30% 
เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

A1/Moody's 1.55% 19.00% 0.29% 

ตราสารหนี%  Malayan Banking Berhad, ประเทศ
มาเลเซีย  

A3/Moody's 1.55% 5.00% 0.08% 

รวม 100.00% 1.65% 
ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)**** 0.35% 
ประมาณการผลตอบแทนที�ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเมื�อรบัซื% อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 1.30% 

*บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงทรพัยสิ์นที�ลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนเฉพาะเมื�อมีความจาํเป็นและสมควรเพื�อ
รกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั โดยการเปลี�ยนแปลงนั%นตอ้งไม่ทาํใหค้วามเสี�ยงของทรพัยสิ์นที�ลงทุนเปลี�ยนแปลงไป
อยา่งมีนัยสาํคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี% อื�นแทน และ/หรือเพิ�มเติมจากตราสารที�ระบุไวข้า้งตน้ ซึ�งตราสาร
ดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารที�ลงทุนอาจมี
การเปลี�ยนแปลงได ้ทั%งนี%  การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที�ประมาณการไว ้
** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�แสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหนึ�งในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�บริษัทจดัการจะใช้
ประกอบการพิจารณาลงทุน 
*** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนที�เสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัที� � พฤศจิกายน ���� 
**** ค่าใชจ้า่ยของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการแลว้) สามารถเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที�กองทุน
ไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าที�ไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ�มเติมได ้
ทั%งนี%  ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการที�ระบุไวใ้นโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั%งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเสี�ยง
จากการลงทุนซึ�งผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจาํนวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตั%ง และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี% ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี% มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรอง

ถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือชี% ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที�เสนอขาย
นั%น ทั%งนี%  บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือชี% ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ณ วนัที� � พฤศจกิายน ���� แลว้
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ 
และไม่ทาํใหผู้อ้ื�นสาํคญัผิด 
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 ความเสี<ยงจากการผิดนดัชาํระหนี
 ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบั 
ความน่าเชื�อถือของตราสารที�ลงทุน (credit rating) ซึ�งเป็นขอ้มูลบอกระดบัความสามารถในการชาํระหนี%  
โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กู ้
ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี%  

ระดบั 
การลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธิบาย 

ระดบัที� 
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสูงที�สุด มีความเสี�ยงตํ �าที�สุดที�จะไม่สามารถ
ชาํระหนี% ไดต้ามกาํหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่มีความเสี�ยงตํ �ามากที�จะ
ไม่สามารถชาํระหนี% ไดต้ามกาํหนด 

A A(tha) A A ความเสี�ยงตํ �าที�จะไม่สามารถชาํระหนี% ไดต้ามกาํหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี�ยงปานกลางที�จะไม่สามารถชาํระหนี% ไดต้าม
กาํหนด 

ระดบัที� 
ตํ �ากว่า 

น่าลงทุน 

ตํ �ากว่า 
BBB 

 

ตํ �ากว่า 
BBB(tha) 

 

ตํ �ากว่า 
Baa 

 

ตํ �ากว่า 
BBB 

 

ความเสี�ยงสูงที�จะไม่สามารถชาํระหนี% ไดต้ามกาํหนด 
 
 

 
 ความเสี<ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา

ดอกเบี% ยซึ�งขึ% นกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั%งในและต่างประเทศ 
เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี% จะเปลี�ยนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี% ย เช่น 
หากอตัราดอกเบี% ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรบัตวัสูงขึ% น อตัราดอกเบี% ยของตราสารหนี% ที�ออกใหมก็่จะสูงขึ% น
ดว้ย ดงันั%นราคาตราสารหนี% ที�ออกมาก่อนหนา้จะมีการซื% อขายในระดบัราคาที�ตํ �าลง โดยกองทุนรวมที�มีอายุ
เฉลี�ยของทรพัยสิ์นที�ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปลี�ยนแปลงของราคามากกวา่
กองทุนรวมที�มี portfolio duration ตํ �ากวา่ 

 ความเสี<ยงจากการเปลี<ยนแปลงของอตัราแลกเปลี<ยน (Currency Risk) หมายถึง  
การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ย
สกุลเงินดอลลารใ์นช่วงที�เงินบาทอ่อน แต่ขายทาํกาํไรในช่วงที�บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมา
นอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที�บาทแข็งและขายทาํกาํไรในช่วงที�บาทอ่อนก็อาจได้
ผลตอบแทนมากขึ% นกวา่เดิมดว้ยเช่นกนั ดงันั%น การป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนจึงเป็นเครื�องมือ
สาํคญัในการบริหารความเสี�ยงดงักล่าว ซึ�งทาํไดด้งัต่อไปนี%  
- ป้องกนัความเสี<ยงทั
งหมดหรือเกือบทั
งหมด : ผูล้งทุนไมมี่ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
- ป้องกนัความเสี<ยงบางส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเสี�ยงไวอ้ย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมี

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
- อาจป้องกันความเสี<ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงจากอตัรา

แลกเปลี�ยน เนื�องจากการป้องกนัความเสี�ยงขึ% นอยู่กบัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณา
วา่จะป้องกนัความเสี�ยงหรือไม ่ 

- ไม่ป้องกนัความเสี<ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
 

คาํอธิบายความเสี<ยง  
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     หนังสือแจง้ความประสงค ์

(ใหน้าํเงินค่ารบัซื
 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซื
 อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

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

 

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

 

บญัชีกองทุนเลขที�  …………………………………………………………………………………………... 

 

         มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั (“บริษัท”) นําเงินค่ารบัซื% อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั
ในงวดสุดทา้ยของกองทุนตน้ทางไปซื% อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที�ขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้ดงัต่อไปนี%   
(โปรดเลือกเพียง d กองทุน) 

 

 กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)                     เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

 กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั
น (K-TREASURY)     เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี
 ระยะสั
น (K-SF)              เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

         โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่ บริษัทจะนําเงินค่ารบัซื% อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติัของกองทุนตน้ทางไปซื% อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางตามที�ขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที�ขา้พเจา้จะไดร้บั จะคาํนวณโดยใชร้าคาขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื% อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

         ขา้พเจา้ไดศึ้กษาทาํความเขา้ใจขอ้มูลในหนังสือชี% ชวนของกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี�ยงของกองทุนตน้
ทางและกองทุนปลายทางแลว้ 

 
ลงชื�อ ..........................................................  ผูถื้อหน่วยลงทุน 

                                            วนัที�  .......................................................... 

 

หมายเหต ุ   หากท่านตอ้งการเปลี�ยนแปลงความประสงค ์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  โทรศพัท ์ c-�p�c-d��� หรือ c-�p�c-d�gs  โทรสาร c-���s-���� 

สาํหรบัเจา้หนา้ที< 

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

วนัที�  .................................................                          วนัที�  ........................................................... 

-เอกสารฉบบันี% มีไวส้าํหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซื% อคืนหน่วยลงทุนเพื�อแนบกบัใบคาํสั �งซื% อหน่วยลงทุน- 

 


