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กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 3 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

K Fixed Income 3 Years A Fund Not for Retail Investors  

KFI3YA-AI 

 

กองทุนรวมน้ีเนน้ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงดา้นเครดิต 

และสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ซ่ึงตราสารดงักล่าว 

อาจไม่สามารถช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามจ านวน 

หรือเวลาที่ก  าหนด ดงันั้น จงึเหมาะกบัผูล้งทุนที่มีฐานะการเงิน 

ที่สามารถรบัความเสี่ยงจากผลขาดทุนได ้

 

กองทุนรวมน้ีมีการลงทุนกระจุกตวัในตราสารของผูอ้อกรายใดๆ 

เกินกว่า 15% ของ NAV ดงันั้น หากผูอ้อกตราสารมีปัญหาดา้นฐานะ

การเงินหรือผิดนดัช าระหน้ี ท่านอาจสูญเสียเงินตน้จ  านวนมากได ้

 

กองทุนรวมตราสารหน้ี 

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตา่งประเทศ  

หนงัสือช้ีชวนสว่นสรุปขอ้มูลส าคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ  ากดั 

การเขา้รว่มตอ่ตา้นทุจรติ : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

  

  

  

  

  

  

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 26 ก.ค. 2560 
กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนที่มิใช่รายยอ่ยเท่านั้น 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 
คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

ค่าธรรมเนียม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ขอ้มูลอ่ืนๆ 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที่ลงทุน 

 

Fund ID: D66 

IPO: 1 – 4 สิงหาคม 2560 
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 นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในเงินฝากและ/หรือตราสารหน้ีภาครฐัและ/หรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

เพียงครั้งเดียว และถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความ

น่าเชื่อถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ (Non-Investment grade) หรือท่ีไม่ไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ไม่เกิน 20% ของ NAV ทั้งน้ี กองทุนจะป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน 

 

 กลยุทธใ์นการบรหิารจดัการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้นครบอายุโครงการของกองทุนรวม  

(buy-and-hold fund) 

 

 ผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสงูกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต า่กวา่หุน้ได ้

 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร 

 ผูล้งทุนท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรบัเงินก่อนระยะเวลา 3 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 

 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

อยา่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 
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คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค าเตอืนที่ส  าคญั 

 กองทุนมีการลงทุนกระจุกตวัในตราสารของผูอ้อกรายใดๆเกินกว่า 15% ของ NAV ดงัน้ัน หากผูอ้อก

ตราสารมีปัญหาดา้นฐานะการเงินหรือผิดนัดช าระหน้ี ท่านอาจสญูเสียเงินตน้จ านวนมากได ้

 กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงสูงขึ้ น

จากการไมไ่ดช้ าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

 กองทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้ หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ี

กองทุนลงทุนไมส่ามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้

 มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนอาจเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เน่ืองมาจากการค านวณ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) 

 กองทุนไมเ่ปิดใหไ้ถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดงัน้ัน ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืน

ก่อนระยะเวลา 3 ปี 

  แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

ปัจจยัความเส่ียงทีส่  าคญั 

 

 

 

• ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

อนัดบัความน่าเช่ือถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม 

AAA AA, A BBB ต า่กว่า BBB 

 

 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

อายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

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

 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD)  

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

 

• ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 

 

ต า่ สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

ต า่ 

ต า่ 

ต า่ 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 

 

 

 
 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน ไม่มี ไม่มี 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะไดร้บั  

ดงัน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(% ตอ่ปีของจ  านวนเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

 

ค
่าธ
ร
ร
ม
เนี
ย
ม
ท
ี่เร
ีย
ก
เก็
บ
จ
ร
ิง
 

(%
 ต
อ่
ปี
ข
อ
ง
จ
 าน
ว
น
เงิ
น
ท
ี่ได
ร้
บั
จ
าก

ก
าร
เส
น
อ
ข
าย
ห
น่
ว
ย
ล
ง
ทุ
น
) 

สูงสุดไม่เกิน  

1.0700% 

สูงสุดไม่เกิน  

0.0535% 

สูงสุดไม่เกิน  

0.0535% 

สูงสุดไม่เกิน  

1.2840% 

สูงสุดไม่เกิน  

0.1070% 
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          * ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ี 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 

วนัที่จดทะเบียน 8 สิงหาคม 2560 (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

อายุโครงการ ประมาณ 3 ปี โดยไมต่ า่กว่า 2 ปี 11 เดือน และไมเ่กิน 3 ปี 1 เดือน 

ซ้ือและขายคืนหน่วย

ลงทุน 

  

จ านวนเงินทุนของโครงการ  : 4,500 ลา้นบาท และเพ่ิมไดไ้มเ่กิน 100 ลา้นบาท 

วนัท าการซ้ือ                    : 1 – 4 สิงหาคม 2560 

มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือ      : 1,000,000 บาท 

วนัท าการขายคืน : บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัทุก 6 เดือน 

โดยประมาณ โดยจะโอนผลตอบแทนเขา้บญัชีเงินฝากตามท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความ

ประสงคไ์วใ้นวนัท่ีเปิดบญัชีกองทุน โดยการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจดัการ

อาจรบัซ้ือคืนเกินกวา่ 6 เดือนนับจากวนัท่ีจดทะเบียนได ้ซ่ึงจะประกาศวนัท าการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหท้ราบภายใน 15 วนัท าการ 

 

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยซ่ึงจะประกอบ 

ดว้ยเงินตน้และผลตอบแทน บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณโดยใช้

ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติัของกองทุนน้ี 

 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดท่ี้  www.kasikornasset.com 

 

หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพ่ือ

ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่น

สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของ

บุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีข้ึนและด าเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกา  

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน นายชยัพร ดิเรกโภคา     ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหน้ี 

วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี  8 สิงหาคม 2560 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ  – 

ดชันีช้ีวดั : ไมม่ี เน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงัตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด จึงไมจ่ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกบัตวัช้ีวดั 

 

http://www.kasikornasset.com/
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อตัราส่วนหมุนเวียนการ

ลงทุนของกองทุนรวม

(PTR) 

- 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 

รบัซ้ือคืน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888 

บล. กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2696-0000 

บล. บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2618-1116, 0-2618-1019 

บล. กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2659-7000 ต่อ 7381-2 

บล. ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2217-8852 

บล. เคที ซีมิโก ้จ ากดั โทร. 0-2695-5555 ต่อ 5847-9 

บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 0-2648-1777 

บล. เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2658-5000 ต่อ 3870 

บล. เอเซีย พลสั จ ากดั โทร. 0-2680-1000 

บล. เออีซี จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2659-3456 

บล. โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 0-2672-5900 

บล. โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2638-5500 

บล. ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2658-5800 ต่อ 808, 809 

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 0-2841-9100 

บล. ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 0-2657-7171 

บล. ทรีนีต้ี จ ากดั โทร. 0-2088-9100, 0-2088-9399, 0-2343-9500 

บล. ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2658-9234 

บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2635-1718 

บล. ภทัร จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2305-9000 

บล. ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2659-8000 

บล. อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2088-9999 

บล. ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2684-8888 

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2658-8996 

บล. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2352-5100 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2359-0000 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2629-5588 

บลจ. เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั โทร. 0-2660-6666 

บลจ. เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทร. 0-2680-6000 

บลน. เซ็นทรลั เวลธ ์โซลชูัน่ จ ากดั โทร. 0-83842-8337 

บลน. เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทร. 0-2861-5508 

บลน. อินฟินิติ จ ากดั โทร. 0-2632-7955 

ตดิตอ่สอบถาม 

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 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดท่ี้ 

www.kasikornasset.com    

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
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การประมาณการอตัราการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ 

เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 

3.05 ต่อปี ของเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงค านวณจากการลงทุนส าหรบัระยะเวลาประมาณ 3 ปี มีรายละเอียดของตราสาร

ท่ีจะลงทุนดงัน้ี 

* บริษัทจดัการจะใชดุ้ลพินิจในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนไดต่้อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใต้

สถานการณท่ี์จ าเป็นและสมควรเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยไมท่ าใหค้วามเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน

เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนแทน และ/หรือเพ่ิมเติมจากตราสารท่ีระบุไว ้

ขา้งตน้ ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของ

ตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตาม

อตัราท่ีประมาณการไว ้

 ** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษัทจดัการ

จะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน 

 *** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 

 **** ค่าใชจ้่ายของกองทุนสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยไมเ่กินจากท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสารที่ลงทุน* 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือของ 

ผูอ้อกตราสาร** 

ประมาณการ

ผลตอบแทน 

ของตราสาร  

ในรูปเงินบาท 

(ตอ่ปี)*** 

สดัส่วน 

การลงทุน 

โดยประมาณ* 

ประมาณการ

ผลตอบแทนที่

กองทุนจะไดร้บั 

 ในรูปเงินบาท 

(ตอ่ปี) 

 หุน้กูท่ี้ออกโดย บริษัท แผ่นดินทอง  

 พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน),  

 ประเทศไทย 

BBB+/TRIS 3.09% 17.80% 0.55% 

 หุน้กูท่ี้ออกโดย บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง   

 จ ากดั (มหาชน), ประเทศไทย BBB+/TRIS 2.93% 17.80% 0.52% 

 หุน้กูท่ี้ออกโดย บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์ 

 แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน),   

 ประเทศไทย 

BBB+(tha)/Fitch 3.30% 17.80% 0.59% 

 หุน้กูท่ี้ออกโดย บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากดั  

 (มหาชน), ประเทศไทย 
BBB/TRIS 3.70% 17.80% 0.66% 

 หุน้กูท่ี้ออกโดย  Kolao Holdings Singapore   

 Pte. Ltd., ประเทศสิงคโปร ์
BBB-/TRIS 4.50% 17.80% 0.80% 

 หุน้กูท่ี้ออกโดย บริษัท เอสซี แอสเสท  

 คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน), ประเทศไทย 
BBB+/TRIS 3.09% 11.00% 0.34% 

 รวม 100.00% 3.46% 

 ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)**** (0.41%) 

 ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเมื่อรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 3.05% 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมี

ความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตั้ง และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงาน ก.ล.ต. 

ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัท่ี 27 

กรกฎาคม 2560 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่

ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด 

กองทุนน้ีมีการลงทุนในตราสารหน้ีตา่งประเทศที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB- ประมาณ 20% ของ NAV 

https://www.muangthaileasing.co.th/
https://www.muangthaileasing.co.th/
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 ความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซ่ึงเป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหน้ี โดยพิจารณา

จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมีความหมาย

โดยยอ่ ดงัต่อไปน้ี 

ระดบั 

การลงทุน 
TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดบัท่ี 

น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสงูท่ีสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุดท่ีจะไม่สามารถช าระ

หน้ีไดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่มีความเส่ียงต า่มากท่ีจะไม่

สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต า่ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

ระดบัท่ี 

ต า่กว่า 

น่าลงทุน 

ต า่กว่า 

BBB 

 

ต า่กว่า 

BBB(tha) 

 

ต า่กว่า 

Baa 

 

ต า่กว่า 

BBB 

 

ความเส่ียงสงูท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย
ซ่ึงข้ึนกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดย

ราคาตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เช่น หากอตัราดอกเบ้ีย

ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตวัสงูข้ึน อตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีออกใหมก็่จะสูงข้ึนดว้ย ดงัน้ันราคาตราสาร

หน้ีท่ีออกมาก่อนหนา้จะมีการซ้ือขายในระดบัราคาท่ีต า่ลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

(portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของราคามากกวา่กองทุนรวมท่ีมี portfolio duration 

ต า่กวา่ 

 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) หมายถึง  

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงิน

ดอลลารใ์นช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทาง

กลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึ้ น

กวา่เดิมดว้ยเช่นกนั ดงัน้ัน การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความ

เส่ียงจากดงักล่าว ซ่ึงท าไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้งทุนไมม่ีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- ป้องกนัความเสี่ยงบางส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมีความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียน เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะ

ป้องกนัความเส่ียงหรือไม ่ 

- ไม่ป้องกนัความเสี่ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

ค าอธิบายความเสี่ยง  
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หนังสือยินยอมรบัทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 3 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย มีนโยบายอาจลงทุนในตราสารหน้ี และหรือเงินฝากของสถาบนัการเงินที่มี

อนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) 

กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ียอมรบัความเส่ียงไดสู้ง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงความเส่ียงดงัต่อไปน้ี  

1. ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments): ผูอ้อกตราสารท่ีมีอัตรา

ผลตอบแทนสูงมกัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีเกิดจากความไมแ่น่นอนเก่ียวกบัสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อนัอาจท าใหผู้อ้อกตราสารไม่

สามารถช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ไดต้ามก าหนดซ่ึงสูงกวา่ผูอ้อกตราสารท่ีมีผลตอบแทนต า่กวา่ ท าใหม้ีความเส่ียงจากการผิดนัดของตราสาร

ดงักล่าวมากขึ้ น 

2. ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk): โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศ

ทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและตามปกติ ตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ียก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้ นเท่าน้ัน  

3. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk): ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดเกิด

จากการท่ีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้ นลง เน่ืองจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจท าใหก้องทุนไดร้ับ

ผลกระทบอยา่งรา้ยแรงจากระดบัความผนัผวนในตลาดการเงิน  

4. ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk): เกิดจากการท่ีกองทุนน าเงินไป

ลงทุนในประเทศต่างๆ ซ่ึงอาจมีความเก่ียวขอ้งกับสกุลเงินตราต่างๆ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อ

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได  ้ นอกจากน้ีแมว้่ากองทุนจะไดป้้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไวแ้ลว้ แต่อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถ

แลกเปล่ียนเงิน (Inconvertibility) และหรือน าเงินกลบัประเทศได ้

5. ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัเงินฝาก: ในกรณีท่ีบริษัทจัดการน าเงินไปลงทุนโดยฝากเงินกับสถาบันการเงิน อาจมีความเส่ียงต่อการ

ขาดทุนจากเงินฝาก และอาจไดร้บัผลตอบแทนท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากการช าระคืนเงินฝากก่อนก าหนด หรือหากไม่มีการช าระเงินดงักล่าว ผู ้

ถือหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินตน้คืนจากเงินลงทุนในส่วนน้ีได ้ 

6. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารซ่ึงกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments) : เกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถ

จ าหน่ายตราสารน้ันๆไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร เน่ืองจากกองทุนน้ีอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความ

น่าเช่ือถือต า่กวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือ ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท า

ใหม้ีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน มากกวา่การลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามาร ถ

ลงทุนได ้ 

7. ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สญัญาไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพนัเม่ือครบก าหนดเวลา : ความเส่ียงท่ีผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุน 

สถาบนัผูร้บัฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทุน จะไม่สามารถช าระเงินใหแ้ก่กองทุนไดเ้มื่อถึงก าหนดช าระ เน่ืองจากกองทุนน้ีอาจลงทุนในตรา

สารหน้ีหรือเงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่อนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือท่ีไม่ไดร้บัการ

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท าใหม้ีความเส่ียงดา้นความมัน่คงของคู่สญัญามากกวา่การลงทุนในกองทุนท่ีจะลงทุนในตราสารหน้ีหรือ

เงินฝากท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 

8. ความเสี่ยงจากธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง (Basis Risk): กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมอนุพนัธเ์พ่ือการบริหารความเส่ียง แต่ธุรกรรมน้ัน

อาจส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนตกต า่ลงกวา่ในกรณีท่ีกองทุนไม่ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงน้ัน เน่ืองจากตวัแปรท่ี

กองทุนเขา้ท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียง (เช่น อัตราแลกเปล่ียน) มีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีแตกต่างไปจากทิศทางท่ีกองทุนตั้งใจจะ

คุม้ครองความเส่ียง 

9. ความเสี่ยงดา้นผลตอบแทนเปรียบเทียบ (Comparative Returns): ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนท่ีผูล้งทุนไดร้บัอาจต า่กว่า

ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยตรงในทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนโดยผูล้งทุนแต่ละราย 

10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้พิพาทระหว่างประเทศ นโยบายการเงินการคลัง หรือสภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) : เกิดการเปล่ียนแปลงของประเทศท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่า

หน่วยลงทุนของกองทุนได ้ 

11. ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Country Risk): การลงทุนในตลาดเกิดใหม่มีความเส่ียง

เพ่ิมเติมและขอ้พิจารณาพิเศษท่ีมกัจะไมพ่บในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจหรือตลาดท่ีมีเสถียรภาพ  

12. ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับตัวกลางทอ้งถ่ินและผูดู้แลทรัพยส์ิน: ธุรกรรมบางอย่างของกองทุนอาจตอ้งด าเนินการผ่านนายหน้า 

ธนาคาร ผูด้แูลทรพัยสิ์น หรือหน่วยงานทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ท าใหก้องทุนมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผิดนัด การลม้ละลาย ความประมาทเลินเล่อ

หรือการฉอ้ฉลของตัวกลาง นายหน้า ผูดู้แลทรพัยสิ์น หรือหน่วยงานเหล่าน้ัน  และมีความไม่แน่นอนว่าทรพัยสิ์นของกองทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองหรือไมใ่นกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวลม้ละลายหรือมีเหตุการณอ่ื์นในท านองเดียวกนั  
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13. ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk): เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมี

ความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปก ติ ท าใหก้องทุนไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศและน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศได ้ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไมไ่ดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

14. ความเสี่ยงดา้นภาษีอากร: ผลตอบแทนท่ีกองทุนมีสิทธิไดร้ับอาจตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และเสียภาษีก าไรท่ีไดร้บัจากการขาย

สินทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน หรือจากการโอนเงินลงทุน บริษัทจดัการไม่สามารถรบัรองไดว้า่จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากเงินท่ีพึง

ช าระใหแ้ก่กองทุนในส่วนท่ีเก่ียวกับทรพัยสิ์นท่ีลงทุน นอกจากน้ี  กฎหมายภาษีในประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุนอาจเปล่ียนแปลงเป็นครั้ง

คราวและมีผลกระทบต่อผูล้งทุน  

15. ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการคิดภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฎหมาย FATCA: FATCA เป็นกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกา ซ่ึงอาจมี

การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายส าหรับการจ่ายดอกเบ้ียและเงินปันผลท่ีมีแหล่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเงินประเภทอ่ืนๆ ท่ีมิไดม้ีความ

เก่ียวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกาท่ีจ่ายใหแ้ก่สถาบนัการเงินต่างประเทศ(รวมถึงกองทุน) โดยบริษัทจดัการไม่สามารถรบัรองไดว้า่การช าระ

เงินใหแ้ก่กองทุนจะไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัการหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA 

 

 

ขา้พเจา้ ………………………………………………………….…. เลขท่ีบญัชีกองทุน ………………………….……………… รบัทราบวา่ขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มูล

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มลูของการลงทุนในกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 3 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

รวมถึงความเส่ียง และค าเตือนในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อนหนา้น้ีเป็นอยา่งดีแลว้ 

 

ขา้พเจา้ เป็นผูท่ี้มีเงินเป็นไป ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

A. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่  

         20 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 40 ลา้นบาทข้ึนไป  

         ทั้งน้ี ใหพิ้จารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

 

B. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 50 ลา้นบาทข้ึนไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึง

ใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจ า 

 มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 4 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์(หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงินคลงั พนัธบัตร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ  

  ซ้ือหลกัทรพัยด์งักล่าว) หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงิน        

  ลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 

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

(ผูล้งทุน) 

 

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

 

                                                              ส าหรบัสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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หนังสือยินยอมรบัทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 3 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย มีนโยบายอาจลงทุนในตราสารหน้ี และหรือเงินฝากของสถาบนัการเงินที่มี

อนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) 

กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ียอมรบัความเส่ียงไดสู้ง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงความเส่ียงดงัต่อไปน้ี  

1. ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในตราสารที่มีอตัราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments): ผูอ้อกตราสารท่ีมีอตัราผลตอบแทน

สูงมกัตอ้งเผชิญกับความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนเก่ียวกับสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อนัอาจท าใหผู้อ้อกตราสารไม่สามารถ

ช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ไดต้ามก าหนดซ่ึงสูงกวา่ผูอ้อกตราสารท่ีมีผลตอบแทนต า่กวา่ ท าใหม้ีความเส่ียงจากการผิดนัดของตราสารดงักล่าว

มากขึ้ น 

2. ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk): โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศ

ทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและตามปกติ ตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ียก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้ นเท่าน้ัน  

3. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk): ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดเกิดจาก

การท่ีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ้ นลง เน่ืองจากความผันผวนของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจท าใหก้องทุนไดร้บัผลกระทบ

อยา่งรา้ยแรงจากระดบัความผนัผวนในตลาดการเงิน  

4. ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk): เกิดจากการท่ีกองทุนน าเงินไป

ลงทุนในประเทศต่างๆ ซ่ึงอาจมีความเก่ียวขอ้งกับสกุลเงินตราต่างๆ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อ

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ นอกจากน้ีแมว้่ากองทุนจะไดป้้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไวแ้ลว้ แต่อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถ

แลกเปล่ียนเงิน (Inconvertibility) และหรือน าเงินกลบัประเทศได ้

5. ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัเงินฝาก: ในกรณีท่ีบริษัทจดัการน าเงินไปลงทุนโดยฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน อาจมีความเส่ียงต่อการขาดทุน

จากเงินฝาก และอาจไดร้บัผลตอบแทนท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากการช าระคืนเงินฝากก่อนก าหนด หรือหากไม่มีการช าระเงินดงักล่าว ผูถื้อหน่วย

ลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินตน้คืนจากเงินลงทุนในส่วนน้ีได ้ 

6. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารซ่ึงกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments) : เกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถ

จ าหน่ายตราสารน้ันๆไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร เน่ืองจากกองทุนน้ีอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความ

น่าเช่ือถือต า่กวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือ ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท า

ใหม้ีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน มากกวา่การลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามาร ถ

ลงทุนได ้ 

7. ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สญัญาไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพนัเม่ือครบก าหนดเวลา : ความเส่ียงท่ีผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุน 

สถาบนัผูร้บัฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทุน จะไม่สามารถช าระเงินใหแ้ก่กองทุนไดเ้มื่อถึงก าหนดช าระ เน่ืองจากกองทุนน้ีอาจลงทุนในตรา

สารหน้ีหรือเงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือท่ีไม่ไดร้บัการ

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท าใหม้ีความเส่ียงดา้นความมัน่คงของคู่สญัญามากกวา่การลงทุนในกองทุนท่ีจะลงทุนในตราสารหน้ีหรือ

เงินฝากท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 

8. ความเสี่ยงจากธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง (Basis Risk): กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมอนุพนัธ์เพ่ือการบริหารความเส่ียง แต่ธุรกรรมน้ัน

อาจส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนตกต า่ลงกวา่ในกรณีท่ีกองทุนไม่ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงน้ัน เน่ืองจากตวัแปรท่ี

กองทุนเขา้ท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียง (เช่น อัตราแลกเปล่ียน) มีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีแตกต่างไปจากทิศทางท่ีกองทุนตั้ งใจจะ

คุม้ครองความเส่ียง 

9. ความเสี่ยงดา้นผลตอบแทนเปรียบเทียบ (Comparative Returns): ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนท่ีผูล้งทุนไดร้บัอาจต า่กว่า

ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยตรงในทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนโดยผูล้งทุนแต่ละราย 

10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้พิพาทระหว่างประเทศ นโยบายการเงินการคลงั หรือสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) : เกิดการเปล่ียนแปลงของประเทศท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนได ้ 

11. ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Country Risk): การลงทุนในตลาดเกิดใหม่มีความเส่ียง

เพ่ิมเติมและขอ้พิจารณาพิเศษท่ีมกัจะไมพ่บในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจหรือตลาดท่ีมีเสถียรภาพ  

12. ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับตัวกลางทอ้งถ่ินและผูดู้แลทรัพยส์ิน: ธุรกรรมบางอย่างของกองทุนอาจตอ้งด าเนินการผ่านนายหน้า 

ธนาคาร ผูด้แูลทรพัยสิ์น หรือหน่วยงานทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ท าใหก้องทุนมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผิดนัด การลม้ละลาย ความประมาทเลินเล่อ

หรือการฉอ้ฉลของตัวกลาง นายหน้า ผูดู้แลทรพัยสิ์น หรือหน่วยงานเหล่าน้ัน  และมีความไม่แน่นอนว่าทรพัยสิ์นของกองทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองหรือไมใ่นกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวลม้ละลายหรือมีเหตุการณอ่ื์นในท านองเดียวกนั  
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13. ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk): เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมี

ความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าใหก้องทุนไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศและน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศได ้ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไมไ่ดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

14. ความเสี่ยงดา้นภาษีอากร: ผลตอบแทนท่ีกองทุนมีสิทธิไดร้ับอาจตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และเสียภาษีก าไรท่ีไดร้บัจากการขาย

สินทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน หรือจากการโอนเงินลงทุน บริษัทจดัการไม่สามารถรบัรองไดว้า่จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากเงินท่ีพึง

ช าระใหแ้ก่กองทุนในส่วนท่ีเก่ียวกับทรัพยสิ์นท่ีลงทุน นอกจากน้ี  กฎหมายภาษีในประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุนอาจเปล่ียนแปลงเป็นครั้ง

คราวและมีผลกระทบต่อผูล้งทุน  

15. ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการคิดภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฎหมาย FATCA: FATCA เป็นกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกา ซ่ึงอาจมี

การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายส าหรับการจ่ายดอกเบ้ียและเงินปันผลท่ีมีแหล่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเงินประเภทอ่ืนๆ ท่ีมิไดม้ีความ

เก่ียวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกาท่ีจ่ายใหแ้ก่สถาบนัการเงินต่างประเทศ(รวมถึงกองทุน) โดยบริษัทจดัการไม่สามารถรบัรองไดว้า่การช าระ

เงินใหแ้ก่กองทุนจะไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัการหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA 

 

 

ขา้พเจา้ ………………………………………………………….…. เลขท่ีบญัชีกองทุน ………………………….……………… รบัทราบวา่ขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มูล

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มลูของการลงทุนในกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 3 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

รวมถึงความเส่ียง และค าเตือนในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อนหนา้น้ีเป็นอยา่งดีแลว้ 

 

ขา้พเจา้ เป็นผูท่ี้มีเงินเป็นไป ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

A. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่  

         20 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 40 ลา้นบาทข้ึนไป  

         ทั้งน้ี ใหพิ้จารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

 

B. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 50 ลา้นบาทข้ึนไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึง

ใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจ า 

 มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 4 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์(หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงินคลงั พนัธบัตร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ  

  ซ้ือหลกัทรพัยด์งักล่าว) หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงิน        

  ลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 

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

(ผูล้งทุน) 

 

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

 

                                                                 ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุน 
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     หนังสือแจง้ความประสงค ์

(ใหน้ าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

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

 

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

 

ใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนเลขท่ี…………………………………………………………………………………………. 

 

         มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั (“บริษัท”) น าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ในงวดสุดทา้ยของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ท่ีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้ดงัต่อไปน้ี  

(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน) 

 

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

 

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

 

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

 

         โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่ บริษัทจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติัของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางตามท่ีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีขา้พเจา้จะไดร้บั จะค านวณโดยใชร้าคาขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

         ขา้พเจา้ไดศึ้กษาท าความเขา้ใจขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเส่ียงของกองทุนตน้

ทางและกองทุนปลายทางแลว้ 

 

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

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

 

หมายเหตุ    หากท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงความประสงค ์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  โทรศพัท ์ 02 470 1976 หรือ 02 470 1983  โทรสาร 02 273 2279 

 

ส าหรบัเจา้หนา้ที่ 

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

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

-เอกสารฉบบัน้ีมีไวส้ าหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ือแนบกบัใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน- 

 


