Fund ID: F66

IPO : 20 - 26 มีนาคม 2562

ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
(กองทุนรวมสําหรับผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่เท่านั้น)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ไทย 3 ปี A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
K Thai Fixed Income 3 Years A Fund Not for Retail Investors
KTF3YA-AI
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสีย่ งต่างประเทศ

ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลา 3 ปี ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบ
ที่สง่ ผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
และกองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อก
จึงมีความเสีย่ งที่ผลู ้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

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

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน
กองทุ นจะลงทุ นในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากในประเทศครั้งเดียวและถื อจนครบอายุ
โครงการ โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตํา่ กว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ นั้นได้รบั การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
กองทุ นจะลงทุ นครั้งเดี ยว โดยจะถื อทรัพย์สินที่ ลงทุ นไว้จนครบอายุโครงการของกองทุ นรวม
(buy-and-hold fund)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สงู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตํา่ กว่าหุน้ ได้

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่ นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
 ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนระยะเวลา 3 ปี

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

 กองทุนอาจไม่ได้รบั เงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารที่กองทุนลงทุนไม่
สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เนื่ องมาจากการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนให้เป็ นไปตามราคาตลาด (Mark to Market)
 กองทุนไม่เปิ ดให้ไถ่ถอนคืนหน่ วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดังนั้น ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั เงินลงทุนคืน
ก่อนระยะเวลา 3 ปี

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าํ คัญ
• ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)

อันดับความน่ าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม ตาม National Credit Rating Scale
ตํา่ Gov bond/AAA

AA, A

BBB

unrated

ตํากว่
่ า BBB

สูง

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
ตํา่

ตํากว่
่ า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (SD)
ตํา่

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

มากกว่า 5 ปี

สูง

สูง

• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสารรวม
ตํา่

≤10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

สูง
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รบั
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(% ต่อปี ของจํานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

(% ต่อปี ของจํานวนเงินที่ได้รบั จาก
การเสนอขายหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สูงสุดไม่เกิน
1.2840%

สูงสุดไม่เกิน
1.0700%

สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกิน
0.1070%
0.0535%
0.0535%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดแล้ว
4

ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด : ไม่มี เนื่ องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวัง
ตามระยะเวลาที่กาํ หนด จึงไม่จาํ เป็ นต้องเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนกับตัวชี้ วัด
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ –

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้ อและขายคืน
หน่วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
28 มีนาคม 2562 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
ประมาณ 3 ปี โดยไม่ตาํ ่ กว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน
จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,200 ล้านบาท และเพิ่มได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท
วันทําการซื้ อ
: 20 – 26 มีนาคม 2562
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้ อ
: 1,000,000 บาท
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
: ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจาก
กองทุนเปิ ดเค บริหารเงิน กองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น และกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส เพื่อซื้ อกองทุนนี้
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนิ นกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา
วันทําการขายคืน
: บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 6
เดือนโดยประมาณ โดยจะโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ในวันที่เปิ ดบัญชีกองทุน โดยการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนครั้งแรก บริษัท
จัดการอาจรับซื้ อคืนเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนได้ ซึ่งจะประกาศวันทําการ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทําการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติงวดสุดท้ายของกองทุนไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนจะได้รบั คํานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทํา
การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.kasikornasset.com
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

นายปณตพล ตัณฑวิเชียร ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี้
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ 28 มีนาคม 2562
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888
บล. กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2696-0000
รับซื้ อคืน
บล. บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2618-1116, 0-2618-1019
บล. กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2659-7000 ต่อ 7381-2
บล. ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2217-8852
บล. เคที ซีมิโก้ จํากัด โทร. 0-2695-5555 ต่อ 5847-9
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2648-1777
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2658-5000 ต่อ 3870
บล. เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 0-2680-1000
บล. เออีซี จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2659-3456
บล. โกลเบล็ก จํากัด โทร. 0-2672-5900
บล. โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2638-5500
บล. ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2658-5800 ต่อ 808, 809
บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2841-9100
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2657-7171
บล. ทรีนีตี้ จํากัด โทร. 0-2088-9100, 0-2088-9399, 0-2343-9500
บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2658-9234
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2635-1718
บล. ภัทร จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2305-9000
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2659-8000
บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2088-9999
บล. ไอร่า จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2684-8888
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2658-8996
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2352-5100
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2359-0000
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2629-5588
บลจ. เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จํากัด โทร. 0-2660-6666
บลจ. เอเชีย เวลท์ จํากัด โทร. 0-2680-6000
บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั ่ จํากัด โทร. 0-83842-8337
บลน. เว็ลธ์ เมจิก จํากัด โทร. 0-2861-5508
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 รกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ www.kasikornasset.com
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การประมาณการอัตราการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เมื่อสิ้ นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอตั ราผลตอบแทนประมาณ
ร้อยละ 3.25 ต่อปี ของเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งคํานวณจากการลงทุนสําหรับระยะเวลาประมาณ 3 ปี
มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนดังนี้

ตราสารที่ลงทุน(1)
หุน้ กูท้ ี่ออกโดย บมจ. อนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์, ประเทศไทย
หุน้ กูท้ ี่ออกโดย บมจ. เอสซี แอสเสท
คอร์ปอเรชัน่ , ประเทศไทย
หุน้ กูท้ ี่ออกโดย บมจ. ศรีสวัสดิ์
คอร์ปอเรชัน่ , ประเทศไทย
หุน้ กูท้ ี่ออกโดย บมจ. อาปิ โก ไฮเทค,
ประเทศไทย
หุน้ กูท้ ี่ออกโดย บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ,
ประเทศไทย
ตราสารหนี้ ภาครัฐไทย

อันดับความ
น่าเชื่อถือของ
ผูอ้ อกตราสาร(2)

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร
ในรูปเงินบาท
(ต่อปี ) (3)

BBB/TRIS

4.10%

23.90%

0.98%

BBB+/TRIS

3.65%

23.90%

0.87%

BBB/TRIS

4.10%

23.90%

0.98%

BBB+/TRIS

3.95%

21.70%

0.86%

AA/TRIS

2.80%

5.70%

0.16%

AAA(4)

1.80%

0.90%

0.02%

ประมาณการ
สัดส่วน
ผลตอบแทนที่
การลงทุน
โดยประมาณ กองทุนจะได้รบั
(1)
ในรูปเงินบาท
(ต่อปี )

รวม
100.00%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี) (5)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั เมื่อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี )

(1)

3.87%
(0.62%)
3.25%

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจําเป็ นและสมควรเพือ่ รักษา
ผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทาํ ให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสําคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ขา้ งต้น เช่น ธนาคารยูโอบี
จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/หรือ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท บัตร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ/
หรือบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และ/
หรือบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ จํากัด (มหาชน) เป็ นต้น ซึ่งตราสาร
ดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จํากัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทําให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
(2)
สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ่ งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้
ประกอบการพิจารณาลงทุน
(3)
ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
(4)
อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA
(5)
ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
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 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงิน
ฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รบั อนุ มตั ิจดั ตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดําเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
ความน่ าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้
โดยพิจารณาจากผลการดําเนิ นงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ 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

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ ยซึ่งขึ้ นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ
เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้ จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย เช่น
หากอัตราดอกเบี้ ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้ น อัตราดอกเบี้ ยของตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้ น
ด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้ อขายในระดับราคาที่ตาํ ่ ลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า
กองทุนรวมที่มี portfolio duration ตํา่ กว่า
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วย
สกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมา
น้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้
ผลตอบแทนมากขึ้ นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่ องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณา
ว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ไทย 3 ปี A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนอาจมีไว้ซึ่งตรา
สารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตํา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ นั้นได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตํา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ได้ไม่จาํ กัด
อัตราส่วน
2. ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสารหนี้ ซึ่งส่งผลให้ผลู้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้ง
จํานวนได้ และในการขายคืนหน่ วยลงทุนผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินคืนตามที่ระบุรายละเอียดของโครงการ

ข้าพเจ้า ………………………………………………………….…. เลขที่บญ
ั ชีกองทุน ………………………….……………… รับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้
เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ไทย 3 ปี A ห้าม
ขายผูล้ งทุนรายย่อย รวมถึงความเสี่ยง และคําเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี้ ชวน ที่ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไปก่อน
หน้านี้ เป็ นอย่างดีแล้ว
ข้าพเจ้า เป็ นผูท้ ี่มีเงินเป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
A. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่
20 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้ นไป
ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
B. กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 มี สิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ (สิ น ทรัพ ย์หัก ด้ว ยหนี้ สิ น ) ตั้ง แต่ 50 ล้า นบาทขึ้ นไป ทั้ง นี้ สิ น ทรัพ ย์ดัง กล่ า วไม่ นั บ รวมมูล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจํา
 มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หน่ วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป
..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)
วันที่.......................................................................
สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ไทย 3 ปี A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนอาจมีไว้ซึ่งตรา
สารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตํา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ นั้นได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตํา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ได้ไม่จาํ กัด
อัตราส่วน
2. ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสารหนี้ ซึ่งส่งผลให้ผลู้ งทุนอาจขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือ
ทั้งจํานวนได้ และในการขายคืนหน่ วยลงทุนผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินคืนตามที่ระบุรายละเอียดของโครงการ

ข้าพเจ้า ………………………………………………………….…. เลขที่บญ
ั ชีกองทุน ………………………….……………… รับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้
เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ไทย 3 ปี A ห้าม
ขายผูล้ งทุนรายย่อย รวมถึงความเสี่ยง และคําเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี้ ชวน ที่ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไปก่อน
หน้านี้ เป็ นอย่างดีแล้ว
ข้าพเจ้า เป็ นผูท้ ี่มีเงินเป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
A. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่
20 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้ นไป
ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
B. กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 มี สิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ (สิ น ทรัพ ย์หัก ด้ว ยหนี้ สิ น ) ตั้ง แต่ 50 ล้า นบาทขึ้ นไป ทั้ง นี้ สิ น ทรัพ ย์ดัง กล่ า วไม่ นั บ รวมมูล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจํา
 มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หน่ วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป
..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)
วันที่.......................................................................
สําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
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หนังสือแจ้งความประสงค์
(ให้นาํ เงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติงวดสุดท้ายไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม)
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุน................................................................................................(“กองทุนต้นทาง”)
ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเลขที่………………………………………………………………………………………….
มีความประสงค์จะให้บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด (“บริษัท”) นําเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ในงวดสุดท้ายของกองทุนต้นทางไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที่ขา้ พเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ดังต่อไปนี้
(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน)
 กองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)

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

 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
ข้าพเจ้าได้ศึกษาทําความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี่ยงของกองทุนต้น
ทางและกองทุนปลายทางแล้ว
ลงชื่อ .......................................................... ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
วันที่ ..........................................................
หมายเหตุ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02 470 1976 หรือ 02 470 1983 โทรสาร 02 273 2279
สําหรับเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั .................................................

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

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

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

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