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หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคัญ 

บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ กสิกรไทย จาํกัด 

การเขา้ร่วมตอ่ตา้นทุจริต : ไดร้ับการรับรอง CAC 

  

  

  

  

  

  

  

ขอ้มูล ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 

Fund ID : H13 

การลงทุนในกองทนุรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

คุณกําลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

 
คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

ค่าธรรมเนียม 

 
ผลการดาํเนินงาน 

 
ข้อมูลอ่ืนๆ 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยส์ินท่ีลงทุน 

 

IPO : 16 - 22 มิถุนายน 2563 

 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 6MR  

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

K Foreign Fixed Income 6MR Fund Not for Retail Investors  

KFF6MR-AI  

กองทุนรวมตราสารหน้ี  

กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 6 เดือนได ้

และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร  

ดงันั้น หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 

 

 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

(กองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยและผูมี้เงินลงทุนสูงเท่านั้น) 
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 นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน

ต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียนทั้งจาํนวน 

 

 กลยุทธใ์นการบริหารจดัการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินท่ีลงทุนไวจ้นครบอายุโครงการของกองทุนรวม  

(buy-and-hold fund) 

 

 ผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจตํา่กว่าหุน้ได ้

 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 

 ผูล้งทุนท่ีเน้นการไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงินก่อนระยะเวลา 6 เดือน 
 

 

 

 

 

 

 

ทาํอย่างไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 

 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

 อย่าลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 
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คณุตอ้งระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

คาํเตือนท่ีสาํคัญ 
 กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้ หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ี

กองทุนลงทุนไม่สามารถชาํระเงินต้นและดอกเบ้ียคืนได้ 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจเ พ่ิมข้ึนหรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เน่ืองมาจากการคํานวณ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) 

 กองทุนไม่เปิดให้ไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดังน้ัน ผูล้งทุนจะไม่ได้รับเงินลงทุนคืน

ก่อนระยะเวลา 6 เดือน 

 

 แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
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ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคัญ 

 
 • ความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหนี้ ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม ตาม International Credit Rating Scale 

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

หมายเหตุ: แรเงากรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารและเงินฝากท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) น้ันเกนิกว่า 20% ของ NAV 
 

• ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน 

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

 

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)  

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

 

• ความเส่ียงจากการลงทุนกระจกุตัวในผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึงมากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 

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

 

• ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั 

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

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 

• ความเส่ียงจากการลงทุนกระจกุตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั 

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

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์ 

 

• ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียน 

ต ํา่ ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน สูง 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 
 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการจัดการจะสามารถระบุได้เมื่อมีการลงทุนจริง เน่ืองจากบลจ.จะคาํนวณ

ค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันท่ีกองทุนเขา้ลงทุน 

  
 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น ไม่มี ไม่มี 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ  

ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

 

 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(% ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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  * ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล ไม่มี 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

วันที่จดทะเบียน 24 มิถุนายน 2563 (อาจเปล่ียนแปลงได้) 

อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน โดยไม่ตํ่ากว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน 

ซื้ อและขายคืน 

หน่วยลงทุน 

  

จํานวนเงินทุนของโครงการ      : 10,000 ลา้นบาท และเพ่ิมได้ไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท 

วันทําการซื้ อ                        : 16 - 22 มิถุนายน 2563 

มูลค่าข้ันตํ่าของการซื้ อ          : 1,000,000 บาท 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน       : ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจาก

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะส้ัน 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะส้ัน และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส เพ่ือซื้ อกองทุนน้ี 

ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ 

หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์

ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือ

บุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและ

บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหม้ีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

วันทําการขายคืน                  : บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบอายุกองทุน 

โดยจะประกาศวันทําการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติใหท้ราบภายใน 15 วันทําการ 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคนื : บริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดย

อัตโนมัติของกองทุนไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบัญชีแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผู ้ ถือหน่วยลงทุนจะ

ได้รับคํานวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการรับซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนน้ี 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี www.kasikornasset.com 

รายชื่อผูจ้ัดการกองทุน นายประมุข มาลาสิทธ์ิ    ผูจั้ดการกองทุนต่างประเทศ 

วันท่ีเริ่มบริหารกองทุนน้ี : วันจดทะเบียนกองทุน 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

ผลการดาํเนินงานในอดตี 

 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ  – 

ดชันีช้ีวัด : ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัชี้ วดั 
 

http://www.kasikornasset.com/


  7 

 

ผูส้นับสนุนการขายหรือ 

รับซื้ อคืน 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888 
และผูส้นับสนุนการขายและรับซื้ อคืนตามท่ีบริษัทจัดการแต่งต้ัง 

ติดต่อสอบถาม 

รับหนังสือชี้ ชวน 

รอ้งเรียน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 

ท่ีอยู่  : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12  
ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2673-3888   โทรสาร 0-2673-3988   
Website : www.kasikornasset.com     Email : Ka.customer@Kasikornasset.com 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิด

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ได้ท่ี 
www.kasikornasset.com    

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
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การประมาณการอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอัตราผลตอบแทนประมาณ
รอ้ยละ 1.30 ต่อปี ของเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งคํานวณจากการลงทุนสําหรับระยะเวลาประมาณ 6 เดือน  
มีรายละเอียดของตราสารท่ีจะลงทุนดังน้ี 

ตราสารที่ลงทุน* 

อันดับความ

น่าเชื่อถือของ 

ผูอ้อกตราสาร** 

ประมาณการ

ผลตอบแทน

ของตราสาร 

ในรูปเงินบาท 

(ต่อปี)*** 

สัดส่วน 

การลงทุน

โดยประมาณ* 

ประมาณการ

ผลตอบแทนที่

กองทุนจะไดร้ับ

ในรูปเงินบาท 

(ต่อปี) 

เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, 

ประเทศอินโดนีเซีย 
Baa2/Moody's 1.80% 19.00% 0.34% 

เงินฝาก Qatar National Bank,  

ประเทศกาตาร ์
Aa3/Moody's 1.25% 19.00% 0.24% 

เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร์ Baa1/Moody's 1.80% 19.00% 0.34% 

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, 

ประเทศกาตาร ์
A3/Moody's 1.30% 19.00% 0.25% 

เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, 

ประเทศกาตาร ์
A3/Moody's 1.30% 19.00% 0.25% 

เงินฝาก Bank of China,  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
A1/Moody's 1.00% 5.00% 0.05% 

รวม 100.00% 1.47% 

ประมาณการค่าใชจ่้ายกองทุน (ถา้มี)**** 0.17% 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) 1.30% 

*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนเฉพาะเม่ือมีความจําเป็นและสมควรเพือ่รักษา

ผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ โดยการเปล่ียนแปลงน้ันตอ้งไม่ทําใหค้วามเส่ียงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ 

โดยบริษัทอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนแทน และ/หรือเพิม่เติมจากตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะอยู่ภายใตก้รอบ

การลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จํากดั  โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ท้ังน้ี การ

เปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจทําใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว ้

** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพยีงหน่ึงในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีบริษัทจัดการจะใช ้

ประกอบการพจิารณาลงทุน 

*** ขอ้มูลจากอัตราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 

**** ค่าใชจ้่ายของกองทุน (รวมคา่ธรรมเนียมการจัดการแลว้) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีท่ีกองทุนไดรั้บ

ผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิม่เติมได ้ท้ังน้ี ไม่เกนิ

เพดานค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง

จากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุนคืนเตม็จํานวน 
 ไดรั้บอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. 
 การพจิารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต.  

ไดรั้บรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขายน้ัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันท่ี 11 มถุินายน 2563 แลว้
ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง  
ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําใหผู้อ่ื้นสําคัญผิด 
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 ความเสี่ยงจากการผดินัดชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ 

ความน่าเชื่อถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี 
โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กู ้

ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปน้ี 

ระดับ 

การลงทุน 
TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธบิาย 

ระดับท่ี 
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเส่ียงตํา่ท่ีสุดท่ีจะไม่สามารถ
ชําระหน้ีไดต้ามกาํหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเส่ียงตํา่มากท่ีจะ
ไม่สามารถชําระหน้ีไดต้ามกาํหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงตํา่ท่ีจะไม่สามารถชําระหน้ีไดต้ามกาํหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลางท่ีจะไม่สามารถชําระหน้ีไดต้าม
กาํหนด 

ระดับท่ี 
ตํา่กว่า 

น่าลงทุน 

ตํา่กว่า 
BBB 

 

ตํา่กว่า 
BBB(tha) 

 

ตํา่กว่า 
Baa 

 

ตํา่กว่า 
BBB 

 

ความเส่ียงสูงท่ีจะไม่สามารถชําระหน้ีไดต้ามกาํหนด 
 
 

 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทนุ (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ดอกเบ้ียซึ่งข้ึนกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองท้ังในและต่างประเทศ 
เป็นต้น โดยราคาตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เช่น 

หากอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน อัตราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ก็จะสูงข้ึนด้วย 
ดังน้ันราคาตราสารหน้ีท่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้ อขายในระดับราคาท่ีตํ่าลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ีย

ของทรัพย์สินท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุน
รวมท่ีมี portfolio duration ตํ่ากว่า 

 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ี

ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทางการเ งิน หรือความมั ่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุน

อาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายตัวการลงทุนในหลายผูอ้อกตราสาร 

- ความเ ส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม ใด อุตสาหกรรมหน่ึง (High Sector 

Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่ง

หากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวน

มากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

 

คาํอธิบายความเส่ียง  
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- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ี

ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมอืง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการ

ดําเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

  

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง  

การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุล
เงินดอลลาร์ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง 

ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทน
มากข้ึนกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังน้ัน การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการ

บริหารความเส่ียงดังกล่าว ซึ่งทําได้ดังต่อไปน้ี 
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  

- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงไวอ้ย่างชัดเจน : ผูล้งทุนอาจมี
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน เน่ืองจากการป้องกันความเส่ียงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพิจารณา

ว่าจะป้องกันความเส่ียงหรือไม่  
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสีย่งจากการลงทนุ 

ขา้พเจ ้าไดรั้บทราบและมีความเข ้าใจเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6MR  
หา้มขายผูล้ง ทุนรายย่อย (KFF6MR-AI)  ท่ีลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน
ต่างประเทศคร้ังเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนท้ังจาํนวน รวมถึงรับทราบ
และเขา้ใจความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้ นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแลว้ว่า  

- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวของหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และกระจุกตัวในประเทศกาตาร์ 
- กองทุนอาจไม่ได ้รับเงินต ้นและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่

สามารถชําระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้
 

 

ขา้พเจา้ ……………………………………………………………………………………………………………….…. เลขท่ีบัญชีกองทุน ………………………….………….……………… 
รับทราบว่าขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เกีย่วกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศ้ึกษาขอ้มูลการลงทุนใน 
กองทนุเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 6MR หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย (KFF6MR-AI) รวมถึงความเส่ียง และคําเตือน 
ในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ ชวน ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บทราบไปกอ่นหนา้น้ีเป็นอย่างดีแลว้ 
 
ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้มีลักษณะตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

ก. กรณีนิตบิุคคล มีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต ่100 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝาก
แลว้มีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป ท้ังน้ี ใหพ้จิารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบัญชี
ตรวจสอบแลว้ 

ข. กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 

 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หักด ้วยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้ นไป ท้ัง น้ีสินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศัยประจํา 

 มีรายไดต้่อปีตั้งแต่ 4 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงินคลัง พนัธบัตร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ  
  ซ้ือหลักทรัพย์ดังกล่าว) หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงนิ        

  ลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 

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

(ผูล้งทุน) 

 

วันท่ี....................................................................... 

 

                                                             

สาํหรับผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสีย่งจากการลงทนุ 

ขา้พเจา้ไดร้ับทราบและมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 
6MR หา้มขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MR-AI)  ท่ีลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศคร้ังเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน รวมถึง
รับทราบและเขา้ใจความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้ นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดแีลว้ว่า  

- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวของหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และกระจุกตัวในประเทศกาตาร์ 
- กองทุนอาจไม่ได ้รับเงินต ้นและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่

สามารถชําระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้
 

 

ขา้พเจา้ ……………………………………………………………………………………………………………….…. เลขท่ีบัญชีกองทุน ………………………….………….……………… 
รับทราบว่าขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เกีย่วกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศ้ึกษาขอ้มูลการลงทุนใน 
กองทนุเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 6MR หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย (KFF6MR-AI) รวมถึงความเส่ียง และคําเตือน 
ในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ ชวน ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บทราบไปกอ่นหนา้น้ีเป็นอย่างดีแลว้ 
 
ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้มีลักษณะตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

ก. กรณีนิตบิุคคล มีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต ่100 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝาก
แลว้มีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป ท้ังน้ี ใหพ้จิารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบัญชี
ตรวจสอบแลว้ 

ข. กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 

 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หักด ้วยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้ นไป ท้ัง น้ีสินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศัยประจํา 

 มีรายไดต้่อปีตั้งแต่ 4 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงินคลัง พนัธบัตร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ  
  ซ้ือหลักทรัพย์ดังกล่าว) หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงนิ        

  ลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 

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

(ผูล้งทุน) 

 

วันท่ี....................................................................... 

 

                                                       

 สาํหรับสาขาธนาคารกสกิรไทย หรือผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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     หนังสือแจง้ความประสงค ์

(ใหน้าํเงินคา่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตไิปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

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

 

เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน  ................................................................................................(“กองทุนตน้ทาง”) 

 

บัญชีกองทุนเลขท่ี  …………………………………………………………………………………………... 

 

         มีความประสงค์จะใหบ้ริ ษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนกสกิรไทย จํากัด (“บริษัท”) นํา เงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ
ในงวดสุดท้ายของกองทุนต ้นทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ท่ีข ้าพ เจา้แจง้ความประสงค์ไว ้ดังต่อไปน้ี  

(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน) 

 

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

 กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)     เลขท่ีบัญชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น (K-SF)              เลขท่ีบัญชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

         โดยข ้าพเจา้รับทราบวา่  บริ ษัทจะนํา เงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางตามท่ีขา้พ เจา้แจง้ความประสงค์ไว ้โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีข ้าพเจา้จะไดร้ับ จะคํานวณโดยใชร้าคาขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติของกองทุนต ้นทาง  

         ขา้พเจ ้าไดศ้ึกษาทําความเขา้ใจขอ้มูล ในหนังสอืช้ีชวนของกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสีย่งของกองทุนต ้น

ทางและกองทุนปลายทางแลว้ 

 
ลงช่ือ ..........................................................  ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

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

 

หมายเหต ุ   หากท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงความประสงค์  โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย ์ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์ 

  บมจ.ธนาคารกสกิรไทย  โทรศัพท์  0-2470-1976 หรือ 0-2470-1983  โทรสาร 0-2273-2279 

สาํหรับเจา้หนา้ที่ 

ผูร้ับ  .................................................                         ผูต้รวจสอบขอ้มูล  ......................................... 

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

-เอกสารฉบับน้ีมีไวส้าํหรับผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพื่อแนบกับใบคําสัง่ ซ้ือหน่วยลงทุน- 

 


