
กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผูมีเงินลงทุนสูง หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
Factsheet

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2566

กองทุนเปดเค ตราสารหน้ีตางประเทศ6MCH หามขายผูลงทุนรายยอย

KFF6MCH-BR
ประเภทกองทุนรวม / กลุมกองทุนรวม

• กองทุนรวมตราสารหน้ีตางประเทศ
• กลุม Miscellaneous (ไมถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

• เนนลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในตางประเทศและ/หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศคร้ังเดียวและถือจนครบ
อายุโครงการ
• ปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจำนวน (FX Hedging 100%)

• กองทุนจะมุงเนนลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพยสินที่ลงทุนไวจนครบกำหนดอายุของทรัพยสิน หรือครบอายุของรอบ
การลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

การซ้ือหนวยลงทุน
วันทำการซ้ือ : 24 - 30 มกราคม 2566
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ำ : 500,000 บาท
การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ำ : ไมมี

การขายคืนหนวยลงทุน
วันทำการขายคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
เวลาทำการ : -

การขายคืนข้ันต่ำ : ไมมี
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไมมี
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ดูหมายเหตุ

หมายเหตุ :  
• การสับเปล่ียนหนวยลงทุน (เขา) : ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุน K-CASH, K-MONEY, K-
TREASURY, K-SF-A และ K-SFPLUS เพื่อซื้อกองทุนน้ีในชวงระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกได 

• วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหทราบภายใน 30 วันนับจากวัน
ถัดจากวันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
• ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน :  
บริษัทจัดการจะนำเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซ้ือหนวยลงทุนของกองทุน K-TREASURY หรือกองทุน K-SF-
A (กองทุนปลายทาง) แลวแตกรณี ท้ังน้ี ใหเปนไปตามคำแนะนำของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซ่ึงจะตองอยูภายใต

กรอบท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คำนวณโดยใชราคา
ขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนตนทาง

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของจำนวนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุน)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400

รวมคาใชจาย 2.4610

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการ
บริหารจัดการ 

• คาธรรมเนียมการจัดการจะสามารถระบุไดเมื่อมีการลงทุนจริง เน่ืองจากบริษัทจัดการจะคำนวณคาธรรมเนียมการจัดการ
จากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันท่ีกองทุนเขาลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงอัตราท่ีเรียกเก็บจริงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบหลังจากไดลงทุนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีที่กองทุนไดรับผลตอบแทนสูงกวาที่ไดเปดเผยไวตอนเสนอขายหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได โดยรวมแลวไมเกิน 2.1400% ตอปของจำนวนเงินที่
ไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การขาย ไมมี ไมมี

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา ไมมี ไมมี

การโอนหนวย ตามที่เก็บจริง ไมเรียกเก็บ

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการ
บริหารจัดการ 

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ
ลงทุนในเงินฝาก และ/หรือตราสารหนี้ มากกวา 80% ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 1 ก.พ. 66 (อาจเปลี่ยนแปลงได)

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย

อายุกองทุน 6 เดือน โดยไมต่ำกวา 5 เดือน และ
ไมเกิน 7 เดือน

ผูจัดการกองทุนรวม
นาย ธิติวุฒิ ตั้งพิกุลทอง (ตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด :
ไมมี

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ *

ประเทศ % NAV

กาตาร 76.00  

ซาอุดีอาระเบีย 19.00  

จีน 5.00  

การจัดสรรการลงทุนในผูออกตราสาร 5 อันดับแรก *

ผูออก % NAV

Masraf Al Rayan 19.00  

Doha Bank 19.00  

Qatar National Bank 19.00  

Commercial Bank of Qatar 19.00  

The Saudi National Bank (Singapore Branch) 19.00  

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%) *

ในประเทศ National International

AA 19.00

A 62.00

BBB 19.00

* การจัดสรรการลงทุนดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงได

คำเตือน:
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยัน 
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ

www.kasikornasset.com

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

www.kasikornasset.com

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง 
ดานสภาพคลองไดในหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://www.kasikornasset.com/Pages/QRCode_Redirect.html?FileName=KFF6MCH-BR.pdf&DocType=2
https://www.kasikornasset.com/Pages/QRCode_Redirect.html?FileName=KFF6MCH-BR.pdf&DocType=1


   
 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCH-BR) 
 

การประมาณการอัตราการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

เมื่อสิ้นสุดอายโุครงการ บริษัทจัดการจะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัตโิดยมีอัตราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 1.30 ต่อปี ของเงินลงทุน
เริ่มแรก ซึ่งค านวณจากการลงทุนส าหรับระยะเวลาประมาณ 6 เดือน มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนดังนี้ 

ตราสารที่ลงทุน* 

อันดับความ
น่าเชื่อถือของ 

ตราสาร/ 
ผู้ออกตราสาร** 

ประมาณการ
ผลตอบแทนของ 
ตราสารในรูป 

เงินบาท (ต่อปี)*** 

สัดส่วน 
การลงทุน

โดยประมาณ* 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่

กองทุนจะได้รับใน
รูปเงินบาท (ต่อปี) 

เงินฝาก Masraf Al Rayan, ประเทศกาตาร ์ A1/Moody's 1.50% 19.00% 0.29% 

เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร ์ Baa1/Moody's 1.64% 19.00% 0.31% 

เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร ์ Aa3/Moody's 1.46% 19.00% 0.28% 

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar,  
ประเทศกาตาร ์

A3/Moody's 1.63% 19.00% 0.31% 

เงินฝาก The Saudi National Bank (Singapore 
Branch), ประเทศซาอุดีอาระเบยี 

A1/Moody's 1.51% 19.00% 0.29% 

เงินฝาก China Construction Bank Corporation, 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

A1/Moody's 1.42% 5.00% 0.07% 

รวม 100.00% 1.55% 

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)**** (0.25%) 

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) 1.30% 

* บริษัทจัดการจะใช้ดลุยพินิจในการเปลีย่นแปลงทรัพยส์ินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนไดต้่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณท์ี่จ าเป็นและ
สมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดยไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพยส์ินท่ีลงทุนเปลีย่นแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั โดยบริษัทอาจ
พิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อ่ืนแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกร
ไทย จ ากัด  โดยประมาณการอัตราผล ตอบแทนของตราสารที่ลงทนุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอตัราที่ประมาณการไว ้
** สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีแสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีบริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณา
ลงทุน 
*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันท่ี 18 มกราคม 2566 
**** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้
เปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 2.1400% ต่อปีของจ านวนเงิน
ที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด 
ท่ีอยู่  : 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 

 

  



   

 

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

 

ข้าพเจ้ า ได้ รับทราบและมีความเข้ า ใจเกี่ ยวกับนโยบายการลงทุนของ  กองทุน เปิดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ6MCH  

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCH-BR) ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

ครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจ านวน รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า  

- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และประเทศกาตาร์ 

- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถช าระเงินต้น

และดอกเบี้ยคืนได้ 

 
 
 
 
 
 
 

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

(ผู้ลงทุน) 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 
 



   

 

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 
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ครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจ านวน รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า  

- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และประเทศกาตาร์ 

- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถช าระเงินต้น

และดอกเบี้ยคืนได้ 

 
 
 
 
 
 
 

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

(ผู้ลงทุน) 

 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส าหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน 
 



   

 

    

  หนังสือแจ้งความประสงค์ 

(ให้น าเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

ข้าพเจ้า  ............................................................................................................................. ............................... 

 

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน  ................................................................................................(“กองทุนต้นทาง”) 

 

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

 

         มีความประสงค์จะให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัท”) น าเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในงวดสุดท้ายของ
กองทุนต้นทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ท่ีข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ดังต่อไปน้ี   
(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน) 

 

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

 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป (K-SF-A)                เลขท่ีบัญชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

         โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะน าเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามท่ีข้าพเจ้า
แจ้งความประสงค์ไว้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีข้าพเจ้าจะได้รับ จะค านวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลา ยทาง ณ วันท า
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง  
         ข้าพเจ้าได้ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี่ยงของกองทุนต้นทางและกองทุน
ปลายทางแล้ว 

 
ลงชื่อ ..........................................................  ผู้ถือหน่วยลงทุน 

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

 

หมายเหตุ    หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์  โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์  

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

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 

ผู้รับ  .................................................                         ผู้ตรวจสอบข้อมูล  ......................................... 

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

 

- เอกสารฉบับน้ีมีไว้ส าหรับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพื่อแนบกับใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน – 

 

 


