ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย
(กองทุนรวมสำหรับผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อยและผูม้ ีเงินลงทุนสูงเท่ำนั้น)

Fund ID : H94
IPO : 20 - 26 เมษำยน 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ได้รบั กำรรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดเค ตรำสำรหนี้ ต่ำงประเทศ6MAZ
ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย
K Foreign Fixed Income 6MAZ Fund Not for Retail Investors
KFF6MAZ-AI
กองทุนรวมตรำสำรหนี้
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสีย่ งต่ำงประเทศ

ผูล้ งทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลำ 6 เดือนได้
และกองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมธนำคำร
ดังนั้น หำกมีปัจจัยลบที่สง่ ผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผูล้ งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน
กองทุ นจะลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ เสนอขายในต่างประเทศและหรือเงิ นฝากในสถาบันการเงิ น
ต่างประเทศครั้งเดียวและถื อจนครบอายุโครงการ โดยกองทุ นจะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งจานวน
 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน
กองทุ นจะลงทุ นครั้งเดี ยว โดยจะถื อทรัพย์สินที่ ลงทุ นไว้จนครบอายุโครงการของกองทุ นรวม
(buy-and-hold fund)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตา่ กว่าหุน้ ได้

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมำะกับใคร
 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่ นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
 ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนระยะเวลา 6 เดือน

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
 อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 กองทุ นอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่ คาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือ
ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชาระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เนื่ องมาจาก
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนให้เป็ นไปตามราคาตลาด (Mark to Market)
 กองทุนไม่เปิ ดให้ไถ่ถอนคืนหน่ วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดังนั้ น ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั
เงินลงทุนคืนก่อนระยะเวลา 6 เดือน

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปั จจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
 ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ ของผูอ้ อกตรำสำร (Credit Risk)
อันดับความน่ าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม ตาม International Credit Rating Scale
ต ่ำ

Gov bond/AAA

AA, A

BBB

ต ่ำกว่ำ BBB

unrated

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารและเงินฝากที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV
 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
ต ่ำ

ต ่ำกว่ำ 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มำกกว่ำ 5 ปี

สูง

ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (SD)

< 5%

ต ่ำ

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

สูง

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
≤

ต ่ำ

10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

สูง

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต ่ำ

≤

20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต ่ำ

≤

20%

20% - 50%

> 80%

สูง

ไม่ป้องกัน

สูง

50% - 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์
 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ต ่ำ

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บำงส่วน

ดุลยพินิจ
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รบั
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
(% ต่อปี ของจำนวนเงินที่ได้รบั จำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน)
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมการจัดการจะสามารถระบุได้เมื่อมีการลงทุนจริง เนื่ องจากบลจ.จะคานวณ
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูถ้ ือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้ อคืน
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยน

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดแล้ว
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด : ไม่มี เนื่ องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวัง
ตามระยะเวลาที่กาหนด จึงไม่จาเป็ นต้องเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุนกับตัวชี้ วัด

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ –

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซื้ อและขำยคืน
หน่วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
28 เมษายน 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
ประมาณ 6 เดือน โดยไม่ตา่ กว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน
จานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000 ล้านบาท และเพิ่มได้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
วันทาการซื้ อ
: 20 - 26 เมษายน 2564
มูลค่าขัน้ ตา่ 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 วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์
ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและ
บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
วันทาการขายคืน
: บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเมื่อครบอายุกองทุน
โดยจะประกาศวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทาการ

รำยชื่อผูจ้ ดั กำรกองทุน

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติของกองทุนไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู ้ ถือหน่ วยลงทุนจะ
ได้รบั คานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.kasikornasset.com
ศิริรตั น์ ธรรมศิริ
ผูจ้ ดั การลงทุนอาวุโส
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ : วันจดทะเบียนกองทุน
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ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือ
รับซื้ อคืน
ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชี้ ชวน
ร้องเรียน

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888
และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนตามที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com Email : Ka.customer@Kasikornasset.com
ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ www.kasikornasset.com
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กำรประมำณกำรอัตรำกำรรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เมื่อสิ้ นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอตั ราผลตอบแทนประมาณ
ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งคานวณจากการลงทุนสาหรับระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนดังนี้
ประมำณกำร
ประมำณกำร
อันดับควำม
ผลตอบแทน
สัดส่วน
ผลตอบแทนที่
ตรำสำรที่ลงทุน*
น่ำเชื่อถือของ
ของตรำสำร
กำรลงทุน กองทุนจะได้รบั
ผูอ้ อกตรำสำร** ในรูปเงินบำท โดยประมำณ* ในรูปเงินบำท
(ต่อปี )***
(ต่อปี )
เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร์
Baa1/Moody's
1.50%
19.00%
0.29%
เงินฝาก Qatar National Bank,
Aa3/Moody's
0.60%
19.00%
0.11%
ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank,
A3/Moody's
0.70%
19.00%
0.13%
ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Bank of China,
A1/Moody's
0.73%
19.00%
0.14%
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia,
Baa2/Moody's
1.00%
19.00%
0.19%
ประเทศอินโดนี เซีย
เงินฝาก Commercial Bank of Qatar,
A3/Moody's
0.65%
5.00%
0.03%
ประเทศกาตาร์
รวม
100.00%
0.89%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)****
0.19%
ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั เมื่อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี )
0.70%
*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจาเป็ นและสมควรเพือ่ รักษา
ผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทาให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบ
การลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จากัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
** สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ่ งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้
ประกอบการพิจารณาลงทุน
*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที่ 7 เมษายน 2564
**** ค่าใช้จา่ ยของกองทุน (รวมค่าธรรมเนี ยมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รบั
ผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกิน
เพดานค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รบั อนุ มตั ิจดั ตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
 ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ ของผูอ้ อกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
ความน่ าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้
โดยพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กู ้
ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
กำรลงทุน

ระดับที่
น่ าลงทุน

ระดับที่
ตา่ กว่า
น่ าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คำอธิบำย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุดที่จะไม่สามารถ
ชาระหนี้ ได้ตามกาหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตา่ กว่า
BBB

ตา่ กว่า
BBB(tha)

ตา่ กว่า
Baa

ตา่ กว่า
BBB

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงตา่ มากที่จะ
ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด
ความเสี่ยงตา่ ที่จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตาม
กาหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ ยซึ่งขึ้ นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ
เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้ จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย เช่น
หากอัตราดอกเบี้ ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้ น อัตราดอกเบี้ ยของตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้ นด้วย
ดังนั้นราคาตราสารหนี้ ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้ อขายในระดับราคาที่ตา่ ลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ย
ของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุ น
รวมที่มี portfolio duration ตา่ กว่า
 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ ง (High Issuer Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่ คงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุน
อาจมีผลการดาเนิ นงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายตัวการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
- ความเสี่ ย งจากการลงทุ น กระจุ ก ตัว ในหมวดอุ ต สาหกรรมใดอุ ตสาหกรรมหนึ่ ง (High Sector
Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่ง
หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้ น กองทุ นดังกล่าวอาจมีผลการดาเนิ นงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (High Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุ นดังกล่าวอาจมีผลการ
ดาเนิ นงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุล
เงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง
ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทน
มากขึ้ นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการ
บริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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หนังสือยินยอมรับทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ6MAZ
ห้ามขายผูล้ งทุ นรายย่อย (KFF6MAZ-AI) ที่ลงทุนในตราสารหนี้ ที่ เสนอขายในต่ างประเทศและหรื อเงินฝากในสถาบันการเงิน
ต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน รวมถึงรับทราบ
และเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้วว่า
- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวของหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และกระจุกตัวในประเทศกาตาร์
- กองทุนอาจไม่ได้รับเงิ นต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่
สามารถชาระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้

ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………………………………….…. เลขที่บญ
ั ชีกองทุน ………………………….………….………………
รับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนใน
กองทุนเปิ ดเค ตรำสำรหนี้ ต่ำงประเทศ6MAZ ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย (KFF6MAZ-AI) รวมถึงความเสี่ยง และคาเตือน
ในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี้ ชวน ที่ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไปก่อนหน้านี้ เป็ นอย่างดีแล้ว
ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ก. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝาก
แล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว
ข. กรณีบุคคลธรรมดำซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 มี สิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ (สิ น ทรัพ ย์หัก ด้ว ยหนี้ สิ น ) ตั้งแต่ 50 ล้า นบาทขึ้ นไป ทั้ง นี้ สิ น ทรัพ ย์ดังกล่ า วไม่ นั บ รวมมูล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจา
 มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หน่ วยลงทุน และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป

..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)

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

สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
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หนังสือยินยอมรับทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ6MAZ
ห้ามขายผูล้ งทุ นรายย่อย (KFF6MAZ-AI) ที่ลงทุนในตราสารหนี้ ที่ เสนอขายในต่ างประเทศและหรื อเงินฝากในสถาบันการเงิน
ต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน รวมถึงรับทราบ
และเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้วว่า
- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวของหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และกระจุกตัวในประเทศกาตาร์
- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่
สามารถชาระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้

ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………………………………….…. เลขที่บญ
ั ชีกองทุน ………………………….………….………………
รับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนใน
กองทุนเปิ ดเค ตรำสำรหนี้ ต่ำงประเทศ6MAZ ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย (KFF6MAZ-AI) รวมถึงความเสี่ยง และคาเตือน
ในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี้ ชวน ที่ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไปก่อนหน้านี้ เป็ นอย่างดีแล้ว
ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ก. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝาก
แล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว
ข. กรณีบุคคลธรรมดำซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 มี สิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ (สิ น ทรัพ ย์หัก ด้ว ยหนี้ สิ น ) ตั้งแต่ 50 ล้า นบาทขึ้ นไป ทั้ง นี้ สิ น ทรัพ ย์ดังกล่ า วไม่ นั บ รวมมูล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจา
 มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หน่ วยลงทุน และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป

..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)

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

สาหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
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หนังสือแจ้งควำมประสงค์
(ให้นำเงินค่ำรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม)

ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุน ................................................................................................(“กองทุนต้นทาง”)
บัญชีกองทุนเลขที่ …………………………………………………………………………………………...

มีความประสงค์จะให้บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด (“บริษัท”) นาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ในงวดสุดท้ายของกองทุนต้นทางไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที่ขา้ พเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ดังต่อไปนี้
(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน)
 กองทุนเปิ ดเค ตรำสำรรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)

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

 กองทุนเปิ ดเค ตรำสำรหนี้ ระยะสั้น (K-SF)

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

โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะนาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทางไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางตามที่ขา้ พเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ขา้ พเจ้าจะได้รบั จะคานวณโดยใช้ราคาขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ข้าพเจ้าได้ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี่ยงของกองทุนต้น
ทางและกองทุนปลายทางแล้ว

ลงชื่อ .......................................................... ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
วันที่ ..........................................................

หมำยเหตุ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 0-2470-1976 หรือ 0-2470-1983 โทรสาร 0-2273-2279
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ผูร้ บั .................................................

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

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

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

-เอกสารฉบับนี้ มีไว้สาหรับผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพื่อแนบกับใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน -
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