Fund ID: F88

ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
(กองทุนรวมสําหรับผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่เท่านัน)

IPO : 4-11 มิถุนายน 2562
ข้อมูล ณ วันที 27 พฤษภาคม 2562

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ไทย 4 ปี A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
K Thai Fixed Income 4 Years A Fund Not for Retail Investors
KTF4YA-AI
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารหนี
กองทุนทีล9 งทุนแบบไม่มีความเสีย9 งต่างประเทศ

ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี ในช่วงเวลา 4 ปี ได้ และกองทุนนี มีการลงทุนกระจุกตัว
ในตราสารของผูอ้ อกรายใดๆ เกินกว่า 10% ของ NAV ดังนัน หากมีปัจจัยลบ
ที9สง่ ผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที9ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื9นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน
กองทุ นจะลงทุ นในตราสารแห่งหนี' และ/หรือเงินฝากในประเทศครั'งเดียวและถื อจนครบอายุ
โครงการ โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี' ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้
(Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีไว้ซึงตราสารหนี' ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถือตํา กว่าที
สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนี' นั'นได้รบั การจัดอันดับ
ความน่ าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะทีกองทุนลงทุน
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
กองทุ นจะลงทุ นครั'งเดี ยว โดยจะถื อทรัพย์สินที ลงทุ นไว้จนครบอายุโครงการของกองทุ นรวม
(buy-and-hold fund)

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนทีคาดหวังผลตอบแทนทีสงู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอาจตํา กว่าหุน้ ได้

กองทุนรวมนี' ไม่เหมาะกับใคร
 ผูล้ งทุนทีเน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่ นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
 ผูล้ งทุนทีตอ้ งการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนเพือรับเงินก่อนระยะเวลา 4 ปี

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี9ยงของกองทุนนี
 อ่านหนังสือชี' ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสียงของกองทุนรวมนี' ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนทีส9 าํ คัญ

 กองทุนอาจไม่ได้รบั เงินต้นและผลตอบแทนตามทีคาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารทีกองทุนลงทุนไม่
สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี' ยคืนได้
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจเพิมขึ' นหรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เนื องมาจากการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนให้เป็ นไปตามราคาตลาด (Mark to Market)
 กองทุนไม่เปิ ดให้ไถ่ถอนคืนหน่ วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดังนั'น ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั เงินลงทุนคืน
ก่อนระยะเวลา 4 ปี

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี9ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี9ยงทีส9 าํ คัญ
• ความเสี9ยงจากการผิดนัดชําระหนี ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)

อันดับความน่ าเชือถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม ตาม National Credit Rating Scale
ตํา9

Gov bond/AAA

AA, A

BBB

unrated

ตํากว่
9 า BBB

สูง

• ความเสี9ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

อายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน
ตํา9

ตํากว่
9 า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

สูง

ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (SD)
ตํา9

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

สูง

• ความเสี9ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ9ง (High Issuer Concentration Risk)

การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสารรวม
ตํา9

≤10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

สูง
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได้รบั
ดังนั'น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที9เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(% ต่อปี ของจํานวนเงินที9ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

(% ต่อปี ของจํานวนเงินที9ได้รบั จาก
การเสนอขายหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมที9เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที9เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สูงสุดไม่เกิน
1.2840%

สูงสุดไม่เกิน
1.0700%

สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกิน
0.1070%
0.0535%
0.0535%

ค่าธรรมเนียมที9เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี9ยน

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อืนใดแล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต *
ดัชนีชีวัด : ไม่มี เนื องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพือให้ได้ผลตอบแทนที
คาดหวังตามระยะเวลาทีกาํ หนด จึงไม่จาํ เป็ นต้องเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนกับตัวชี' วัด
ประเภทกองทุนรวมเพื9อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ –

ข้อมูลอื9นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันที9จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื อและขายคืน
หน่วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
13 มิถุนายน 2562 (อาจเปลียนแปลงได้)
ประมาณ 4 ปี โดยไม่ตาํ  กว่า 3 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 4 ปี 1 เดือน
จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000 ล้านบาท และเพิมได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท
วันทําการซื' อ
: 4 – 11 มิถุนายน 2562
มูลค่าขัน' ตํา ของการซื' อ
: 1,000,000 บาท
การสับเปลียนหน่ วยลงทุน
: ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่ วยลงทุนจาก
กองทุนเปิ ดเค บริหารเงิน กองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั'น
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี' ระยะสั'น และกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส เพือซื' อกองทุนนี'
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั'งแรกได้
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิทีจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือ
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ีมีถินฐานอยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึงจัดให้มีขึ'นและดําเนิ นกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา
วันทําการขายคืน
: บริษัทจัดการจะรับซื' อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 6
เดือนโดยประมาณ โดยจะโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากตามทีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ในวันทีเปิ ดบัญชีกองทุน โดยการรับซื' อคืนหน่ วยลงทุนครั'งแรก บริษัท
จัดการอาจรับซื' อคืนเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันทีจดทะเบียนได้ ซึงจะประกาศวันทําการ
รับซื' อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทําการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื' อคืนหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติงวดสุดท้ายของกองทุนไปซื' อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามทีระบุไว้ใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนจะได้รบั คํานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทํา
การรับซื' อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี'
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที www.kasikornasset.com
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รายชื9อผูจ้ ดั การกองทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน

นางสาวอัมไพวรรณ เมลืองนนท์ ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี'
วันทีเริมบริหารกองทุนนี' : 13 มิถุนายน 2562
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) โทร. 02-684-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02-680-1000
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด โทร. 02-680-6000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1116, 02-618-1019
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-841-9100
บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื' อขายหน่ วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั  จํากัด โทร. 083842-8337
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-657-7171
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด โทร. 02-697-3800
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-9234
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทร. 02-672-5900
ธนาคารออมสิน โทร. 02-614-9821
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800 ต่อ 808,809
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8996
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000 ต่อ 7381-2
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-648-1777
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด โทร. 02-695-5555 ต่อ 5847-9
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-6585000 ต่อ 3870
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั  พาร์ทเนอร์ จํากัด โทร. 02-660-6666
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8852
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9999
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด โทร. 0 2633 6000
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี' จํากัด โทร. 0-2088-9100, 0-2343-9500,0-20889399
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื' อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด โทร. 02-861-5508
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด โทร. 1766
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื' อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จํากัด โทร. 02-026-5100
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บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื' อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด โทร. 02-026-6222
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด โทร. 02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั  พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
รับหนังสือชี ชวน
ทีอยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั'น 6 และชั'น 12
ร้องเรียน
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com Email : Ka.customer@Kasikornasset.com
ธุรกรรมที9อาจก่อให้เกิด
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ www.kasikornasset.com
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การประมาณการอัตราการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เมือสิ' นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื' อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอตั ราผลตอบแทนประมาณร้อยละ
3.50 ต่อปี ของเงินลงทุนเริมแรก ซึงคํานวณจากการลงทุนสําหรับระยะเวลาประมาณ 4 ปี
มีรายละเอียดของตราสารทีจะลงทุนดังนี'

ตราสารที9ลงทุน(1)

หุน้ กูท้ ีออกโดย บมจ. อนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์, ประเทศไทย
หุน้ กูท้ ีออกโดย บมจ. ศรีสวัสดิ~
คอร์ปอเรชัน , ประเทศไทย
หุน้ กูท้ ีออกโดย บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์
ปอเรชัน , ประเทศไทย
หุน้ กูท้ ีออกโดย บมจ. สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ, ประเทศไทย
หุน้ กูท้ ีออกโดย บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย), ประเทศไทย
รวม

อันดับความ
น่าเชื9อถือของ
ผูอ้ อกตราสาร(2)

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร
ในรูปเงินบาท
(ต่อปี ) (3)

BBB/TRIS

4.45%

23.81%

1.06%

BBB/TRIS

4.40%

23.81%

1.05%

BBB+/TRIS

3.90%

23.81%

0.93%

BBB+/TRIS

4.25%

23.81%

1.01%

A+/TRIS

2.91%

4.76%

0.14%

100.00%

4.19%

สัดส่วน
การลงทุน
โดยประมาณ
(1)

ประมาณการค่าใช้จา่ ยกองทุน (ถ้ามี) (4)
ประมาณการผลตอบแทนทีผถู้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั เมือรับซื' อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี )

ประมาณการ
ผลตอบแทนที9
กองทุนจะได้รบั
ในรูปเงินบาท
(ต่อปี )

(0.69%)
3.50%

(1)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงทรัพย์สินทีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนเฉพาะเมือมีความจําเป็ นและสมควรเพือ รักษา
ผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ โดยการเปลียนแปลงนั'นต้องไม่ทาํ ให้ความเสียงของทรัพย์สินทีลงทุนเปลียนแปลงไปอย่างมี
นัยสําคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี' อืนแทน และ/หรือเพิมเติมจากตราสารทีระบุไว้ขา้ งต้น เช่น ตราสารภาครัฐไทย
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) และ/หรือบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และ/
หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท ไทยยูเนี ยน กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) และ/หรือบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน) และ/หรือบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
และ/หรือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ นต้น ซึงตรา
สารดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จํากัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารทีลงทุนอาจมี
การเปลียนแปลงได้ ทั'งนี' การเปลียนแปลงดังกล่าวอาจทําให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราทีประมาณการไว้
(2)
สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชือถือทีแสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชือถือทีบริษัทจัดการจะใช้
ประกอบการพิจารณาลงทุน
(3)
ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนทีเสนอโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที 27 พฤษภาคม 2562
(4)
ค่าใช้จา่ ยของกองทุน (รวมค่าธรรมเนี ยมการจัดการแล้ว) สามารถเปลียนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีทีกองทุนได้รบั
ผลตอบแทนสูงกว่าทีได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจัดการเพิมเติมได้ ทั'งนี' ไม่
เกินเพดานค่าธรรมเนี ยมการจัดการทีระบุไว้ในโครงการ
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 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั'งไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงิน
ฝาก จึงมีความเสียงจากการลงทุนซึงผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รบั อนุ มตั ิจดั ตั'ง และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี' ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี' มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี' ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนทีเสนอขายนั'น ทั'งนี' บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี' ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที 27 พฤษภาคม 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดําเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู ้ ืนสําคัญผิด

9

คําอธิบายความเสี9ยง
 ความเสี9ยงจากการผิดนัดชําระหนี ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
ความน่ าเชือถือของตราสารทีลงทุน (credit rating) ซึงเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี'
โดยพิจารณาจากผลการดําเนิ นงานทีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กู ้
ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี'
ระดับ
การลงทุน

ระดับที
น่ าลงทุน

ระดับที
ตํา กว่า
น่ าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงทีสุด มีความเสียงตํา ทีสุดทีจะไม่สามารถ
ชําระหนี' ได้ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตํา กว่า
BBB

ตํา กว่า
BBB(tha)

ตํา กว่า
Baa

ตํา กว่า
BBB

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสียงตํา มากทีจะ
ไม่สามารถชําระหนี' ได้ตามกําหนด
ความเสียงตํา ทีจะไม่สามารถชําระหนี' ได้ตามกําหนด
ความเสียงปานกลางทีจะไม่สามารถชําระหนี' ได้ตาม
กําหนด
ความเสียงสูงทีจะไม่สามารถชําระหนี' ได้ตามกําหนด

 ความเสี9ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลียนแปลงของอัตรา
ดอกเบี' ยซึงขึ' นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั'งในและต่างประเทศ
เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี' จะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี' ย เช่น
หากอัตราดอกเบี' ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ' น อัตราดอกเบี' ยของตราสารหนี' ทีออกใหม่ก็จะสูงขึ' น
ด้วย ดังนั'นราคาตราสารหนี' ทีออกมาก่อนหน้าจะมีการซื' อขายในระดับราคาทีตาํ  ลง โดยกองทุนรวมทีมีอายุ
เฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลียนแปลงของราคามากกว่า
กองทุนรวมทีมี portfolio duration ตํา กว่า
 ความเสี9ยงจากการเปลี9ยนแปลงของอัตราแลกเปลี9ยน (Currency Risk) หมายถึง
การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วย
สกุลเงินดอลลาร์ในช่วงทีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมา
น้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบาทอ่อนก็อาจได้
ผลตอบแทนมากขึ' นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั'น การป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือ
สําคัญในการบริหารความเสียงดังกล่าว ซึงทําได้ดงั ต่อไปนี'
- ป้องกันความเสี9ยงทังหมดหรือเกือบทังหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
- ป้องกันความเสี9ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสียงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมี
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
- อาจป้องกันความเสี9ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียน เนื องจากการป้องกันความเสียงขึ' นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณา
ว่าจะป้องกันความเสียงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี9ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสี9ยงจากการลงทุน
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีความเข้าใจเกียวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี' ไทย 4 ปี A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
ทีเน้นลงทุนในตราสารหนี' ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนอาจมีไว้ซึงตรา
สารหนี' ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถือตํา กว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนี' นั'นได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะทีกองทุนลงทุนเท่านั'น รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสียงและ
ผลกระทบทีอาจเกิดขึ' นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. กองทุนอาจมีไว้ซึงตราสารหนี' ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถือตํา กว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ได้ไม่จาํ กัด
อัตราส่วน
2. ผูล้ งทุนอาจมีความเสียงจากการผิดนัดชําระหนี' ของผูอ้ อกตราสารหนี' ซึงส่งผลให้ผลู้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั'ง
จํานวนได้ และในการขายคืนหน่ วยลงทุนผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินคืนตามทีระบุรายละเอียดของโครงการ

ข้าพเจ้า ………………………………………………………….…. เลขทีบญ
ั ชีกองทุน ………………………….……………… รับทราบว่าข้อมูลทีปรากฏในเอกสารนี'
เป็ นข้อมูลเบื' องต้นเกียวกับความเสียง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ไทย 4 ปี A
ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย รวมถึงความเสียง และคําเตือนในการลงทุน ซึงปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี' ชวน ทีขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไป
ก่อนหน้านี' เป็ นอย่างดีแล้ว
ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ีมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี'
ก. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ9ง ดังนี
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั'งแต่ 100 ล้านบาทขึ' นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื' อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั'งแต่
20 ล้านบาทขึ' นไป หรือในกรณีทีนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั'งแต่ 40 ล้านบาทขึ' นไป
ทั'งนี' ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ข. กรณีบุคคลธรรมดาซึ9งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ9ง ดังนี
 มี สิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ (สิ น ทรัพ ย์หัก ด้ว ยหนี' สิ น ) ตั'ง แต่ 50 ล้า นบาทขึ' นไป ทั'ง นี' สิ น ทรัพ ย์ดัง กล่ า วไม่ นั บ รวมมูล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ ซึงใช้เป็ นทีพกั อาศัยประจํา
 มีรายได้ต่อปี ตั'งแต่ 4 ล้านบาทขึ' นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว เงินคลัง พันธบัตร ตัว เงิน หน่ วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะ
ซื' อหลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื' อขายล่วงหน้าตั'งแต่ 10 ล้านบาทขึ' นไป หรือในกรณีทีนับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั'งแต่ 20 ล้านบาทขึ' นไป
..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)
วันที.......................................................................
สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื' อคืนหน่ วยลงทุน
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสี9ยงจากการลงทุน
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีความเข้าใจเกียวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี' ไทย 4 ปี A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
ทีเน้นลงทุนในตราสารหนี' ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนอาจมีไว้ซึงตรา
สารหนี' ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถือตํา กว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนี' นั'นได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะทีกองทุนลงทุนเท่านั'น รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสียงและ
ผลกระทบทีอาจเกิดขึ' นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. กองทุนอาจมีไว้ซึงตราสารหนี' ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถือตํา กว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ได้ไม่จาํ กัด
อัตราส่วน
2. ผูล้ งทุนอาจมีความเสียงจากการผิดนัดชําระหนี' ของผูอ้ อกตราสารหนี' ซึงส่งผลให้ผลู้ งทุนอาจขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือ
ทั'งจํานวนได้ และในการขายคืนหน่ วยลงทุนผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินคืนตามทีระบุรายละเอียดของโครงการ

ข้าพเจ้า ………………………………………………………….…. เลขทีบญ
ั ชีกองทุน ………………………….……………… รับทราบว่าข้อมูลทีปรากฏในเอกสารนี'
เป็ นข้อมูลเบื' องต้นเกียวกับความเสียง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ไทย 4 ปี A
ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย รวมถึงความเสียง และคําเตือนในการลงทุน ซึงปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี' ชวน ทีขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไป
ก่อนหน้านี' เป็ นอย่างดีแล้ว
ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ีมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี'
ก. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ9ง ดังนี
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั'งแต่ 100 ล้านบาทขึ' นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื' อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั'งแต่
20 ล้านบาทขึ' นไป หรือในกรณีทีนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั'งแต่ 40 ล้านบาทขึ' นไป
ทั'งนี' ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ข. กรณีบุคคลธรรมดาซึ9งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ9ง ดังนี
 มี สิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ (สิ น ทรัพ ย์หัก ด้ว ยหนี' สิ น ) ตั'ง แต่ 50 ล้า นบาทขึ' นไป ทั'ง นี' สิ น ทรัพ ย์ดัง กล่ า วไม่ นั บ รวมมูล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ ซึงใช้เป็ นทีพกั อาศัยประจํา
 มีรายได้ต่อปี ตั'งแต่ 4 ล้านบาทขึ' นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว เงินคลัง พันธบัตร ตัว เงิน หน่ วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะ
ซื' อหลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื' อขายล่วงหน้าตั'งแต่ 10 ล้านบาทขึ' นไป หรือในกรณีทีนับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั'งแต่ 20 ล้านบาทขึ' นไป
..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)
วันที.......................................................................
สําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
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หนังสือแจ้งความประสงค์
(ให้นาํ เงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตงิ วดสุดท้ายไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม)
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุน................................................................................................(“กองทุนต้นทาง”)
ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเลขที………………………………………………………………………………………….
มีความประสงค์จะให้บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด (“บริษัท”) นําเงินค่ารับซื' อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ในงวดสุดท้ายของกองทุนต้นทางไปซื' อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ทีขา้ พเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ดังต่อไปนี'
(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน)
 กองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)

เลขทีบญ
ั ชีกองทุน ………………………………………………

 กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสัน (K-TREASURY)

เลขทีบญ
ั ชีกองทุน ………………………………………………

 กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ระยะสัน (K-SF)

เลขทีบญ
ั ชีกองทุน ………………………………………………

โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะนํ าเงินค่ารับซื' อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทางไปซื' อหน่ วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางตามทีขา้ พเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ โดยจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางทีขา้ พเจ้าจะได้รบั จะคํานวณโดยใช้ราคาขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการรับซื' อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ข้าพเจ้าได้ศึกษาทําความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี' ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสียงของกองทุนต้น
ทางและกองทุนปลายทางแล้ว
ลงชือ .......................................................... ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
วันที ..........................................................
หมายเหตุ หากท่านต้องการเปลียนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02 470 1976 หรือ 02 470 1983 โทรสาร 02 273 2279

สําหรับเจ้าหน้าที9
ผูร้ บั .................................................

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

วันที .................................................

วันที ...........................................................

-เอกสารฉบับนี' มีไว้สาํ หรับผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื' อคืนหน่ วยลงทุนเพือแนบกับใบคําสัง ซื' อหน่ วยลงทุน-
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