IPO: 22 – 29 เมษายน 2562
Fund ID : F72
ข้อมูล ณ วันที 10 เมษายน 2562

ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
(กองทุนรวมสําหรับผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั?น)
กองทุนรวมที@มีความเสีย@ งสูงหรือซับซ้อน

หนังสือชี?ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

K Enhanced Credit 1 Fund Not for Retail Investors
KEC1-UI
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารหนี?
กองทุนรวมที@เน้นลงทุนแบบมีความเสีย@ งต่างประเทศ

กองทุนนี? ไม่ถูกจํากัดความเสีย@ งด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั @วไป
จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที@รบั ผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั?น
และผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี? ในช่วงเวลา 1 ปี ได้ ดังนั?น หากมีปัจจัยลบ
ที@สง่ ผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี? เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที@ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื@นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
1

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน
- กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี* และ/หรือเงินฝากทั*งในและต่างประเทศ ซึงอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของ
ผูอ้ อกรายใดๆ ได้ถึงร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
- กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ
จะลงทุนในสัญญาซื* อขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนทั*งจํานวน
- กองทุนในฐานะเป็ นผูร้ บั โอนความเสียงด้านเครดิตจะเข้าทําธุรกรรมในฐานะผูข้ าย (Seller) สัญญาซื* อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญาเครดิตอนุ พนั ธ์ (Credit derivatives) ทีเป็ น Credit Default Swap (CDS) กับคู่สญ
ั ญาทีมีฐานะเป็ นผู ้
โอนความเสียงด้านเครดิตหรือผูซ้ ื* อสัญญาซื* อขายล่วงหน้า (Buyer) ซึงจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระ
เงิ นให้แ ก่ผู ้โ อนความเสีย งด้านเครดิ ตเมือเกิ ดเหตุ ก ารณ์ที มีผ ลต่ อการชําระหนี* (Credit event) ของสินทรัพ ย์
(Reference obligation) หรือผูอ้ อกสินทรัพย์ (Reference entity) ที CDS อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจาก
การดํารงฐานะผูร้ บั โอนความเสียงด้านเครดิต
- กองทุนอาจลงทุนในธุ รกรรมประเภทการซื* อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) ธุ รกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
(securities lending) สัญญาซื* อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือการป้องกันความเสียง (Hedging) และเพือการเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั*งตราสารทีมีสญ
ั ญาซื* อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note)
- กองทุนจะไม่ทาํ ธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ทีตอ้ งยืมมาเพือการส่งมอบ (short sell) การกูย้ ืมเงินหรือการทํา repo
เพือประโยชน์ในการจัดการลงทุน
รายละเอียดการลงทุนของกองทุน
กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็ น 2 ส่วนดังนี*
ส่วนที@ 1 กองทุ นจะลงทุ นในตราสารหนี* และหรือเงินฝากทั*งในและต่างประเทศ รวมทั*งอาจมีไ ว้ซึงหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอืนใดตามทีสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้กองทุนตราสารหนี* ลงทุนได้ โดยจะลงทุนใน
ตราสารของผูอ้ อกรายใดๆ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมกันเป็ นอัตราส่วนร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที@ 2 กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สัญญาในฐานะผูข้ าย (Seller) สัญญาซื* อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิ ตอนุ พันธ์
(Credit derivatives) ทีเป็ น Credit Default Swap (CDS) (ผูร้ บั โอนความเสียงด้านเครดิต) กับคู่สญ
ั ญาทีมีฐานะเป็ นผู ้
ซื* อ (Buyer) สัญญาซื* อขายล่วงหน้า (ผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิต) ซึงจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระเงิน
ให้แก่ผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตเมือเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี* (Credit event) ของสินทรัพย์ (Reference
obligation) หรือผูอ้ อกสินทรัพย์ (Reference entity) ที CDS อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการดํารง
ฐานะผูร้ บั โอนความเสียงด้านเครดิต ทั*งนี* มูลค่าตามสัญญาดังกล่าวจะคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี*

KEC1-UI
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กองทุนเปิ ดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
คู่สญ
ั ญาในฐานะผูร้ บั โอนความเสี@ยง
ด้านเครดิตหรือผูข้ ายสัญญาซื? อขาย
ล่วงหน้า (Seller)
คู่สญ
ั ญาในฐานะผูโ้ อนความเสีย@ งด้าน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
เครดิตหรือผูซ้ ื? อสัญญาซื? อขายล่วงหน้า
(Buyer)
สินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation) การชําระเงินประมูลคลืนความถียา่ น 900 MHz งวดที 4 ซึงคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ออกให้แก่
ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชัน จํากัด ได้รบั การจัดอันดับความ
ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง
น่ าเชือถือ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ* ง จํากัด
(Reference entity)
ประมาณ 1 ปี โดยวันสิ* นสุดอายุของสัญญา CDS จะเกิดขึ* นภายหลังจากวันครบกําหนด
วันสิ? นสุดอายุของสัญญา CDS
ชําระหนี* (Scheduled Repayment Date) บวกด้วยระยะผ่อนผันการชําระหนี* (Grace
(Scheduled Termination Date)
period) ของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง โดยวันสิ* นสุดอายุของสัญญา CDS อาจสิ* นสุดลง
ก่อนกําหนดได้ในกรณีตามข้อ ข.(1) การทีธุรกรรมสิ* นสุดก่อนระยะเวลาทีกาํ หนด
ภายใต้หวั ข้อความเสียงของกองทุนในฐานะผูร้ บั โอนความเสียง ซึงในกรณีดงั กล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนโดยรวมทีกองทุนจะได้รบั จากธุรกรรม และ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกกองทุน ซึงส่งผลให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจะ
ไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามทีระบุไว้
1) การล้มละลาย (Bankruptcy) – เหตุการณ์ทีบ่งถึงหรือยืนยันว่าผูอ้ อกสินทรัพย์
เหตุการณ์ที@มีผลต่อการชําระหนี?
อ้างอิงนั*นมีภาวะหนี* สินล้นพ้นตัวหรือล้มละลาย
(Credit event) มีดงั นี?
2) การไม่ชาํ ระหนี* (Failure to Pay) – การทีผอู้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงไม่สามารถชําระ
เงินตามสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation) ได้ภายหลังวันครบกําหนดชําระ
หนี* (Scheduled Repayment Date) และระยะผ่ อนผันการชําระหนี* (Grace
period)
3) การปรับโครงสร้าง (Restructuring) – มีการปรับโครงสร้างในส่วนทีเกียวกับ
สินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation) อย่างหนึ งอย่างใดดังต่อไปนี*
3.1 การปรับลดยอดเงินต้นหรือค่าธรรมเนี ยมใดๆ ทีพึงชําระ หรือการเลือน หรือ
การทอดเวลาในการชําระออกไป อย่างไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณีทีองค์กรภาครัฐ
ประกาศผ่อนเวลาชําระหนี* เป็ นการทัว ไป ซึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากผูอ้ อกสินทรัพย์
อ้างอิงปฏิเสธหรือผิ ดนั ดชําระหนี* เช่น องค์กรภาครัฐประกาศเลือนกําหนดการ
ชําระหนี* หรือเปลียนแปลงเงือนไขการชําระหนี* เป็ นต้น
3.2 ข้อเรียกร้องชั*นรอง (Subordination)
4) เมือผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงไม่ชาํ ระหนี* ภายในวันครบกําหนดชําระหนี* หรือมีการปรับ
โครงสร้างสินทรัพย์อา้ งอิง และเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ งอย่างใดดังต่อไปนี*
4.1 การปฏิเสธชําระหนี* (Repudiation) - ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงปฏิเสธ ยกเว้น
ไม่ยอมรับ หรือบอกปั ดสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation) หรือยกข้อต่อสู้
เกียวกับความสมบูรณ์ของสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation)
4.2 การผ่อนเวลาชําระหนี* (Moratorium) - การทีผอู้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง หรือ
องค์กรภาครัฐ (Governmental authority) ทีเกียวข้องใดๆ ประกาศหรือกําหนดให้
มีการผ่อนเวลาชําระหนี* พักการชําระหนี* (Standstill) ต่อรอง (Roll over) หรือ
ทอดเวลาการชําระหนี* (Deferral) ในส่วนทีเกียวกับสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference
obligation) อย่างไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณีทีองค์กรภาครัฐประกาศผ่อนเวลาชําระ
หนี* เป็ นการทัว ไป ซึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงปฏิเสธหรือผิดนัด
ชําระหนี* เช่น องค์กรภาครัฐประกาศเลือนกําหนดการชําระหนี* หรือเปลียนแปลง
KEC1-UI
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เงือนไขการชําระหนี* เป็ นต้น

เงื@อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน
กรณีที@ 1 ไม่เกิดเหตุการณ์ที@มีผลต่อการชําระหนี? (Credit Event) ของสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้ อก
สินทรัพย์อา้ งอิง (Reference entity)
กองทุนจะชําระคืนเงินต้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี* และ/หรือเงินฝากทั*งในและต่างประเทศ และผลตอบแทนจาก
การเข้าทําธุรกรรมในฐานะผูข้ าย (Seller) สัญญาซื* อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุ พนั ธ์ (Credit derivatives) ทีเป็ น Credit
Default Swap (CDS) ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
กรณีที@ 2 เกิดเหตุการณ์ที@มีผลต่อการชําระหนี? (Credit Event) ของสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้ อกสินทรัพย์
อ้างอิง (Reference entity)

1) เมือเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี* (Credit event) ของสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้ อก
สินทรัพย์อา้ งอิง (Reference entity) กองทุนจะต้องนําเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหนี* และ/หรือเงินฝากทั*งในและ
ต่างประเทศทีลงทุนอยูม่ าชําระเงินให้แก่ผโู ้ อนความเสียงด้านเครดิตตามขนาดของธุรกรรมทีกองทุนเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา
(Notional Amount) ดังนั*น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้เงินต้นและผลตอบแทนจากตราสารแห่งหนี* และ/หรือเงินฝากดังกล่าวที
กองทุนนําเงินลงทุนมาชําระให้แก่ผโู ้ อนความเสียงด้านเครดิต
2) ภายหลังจากทีกองทุนชําระเงินให้แก่ผโู ้ อนความเสียงด้านเครดิตครบตามสัญญา มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะลดลง
เท่ากับขนาดของธุรกรรมทีกองทุนเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา (Notional Amount) อย่างไรก็ตาม เพือให้กองทุนและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ของกองทุนได้รบั ความสูญเสียน้อยทีสุด บริษัทจัดการจะกําหนดหน้าทีให้แก่ผโู ้ อนความเสียงด้านเครดิตในการใช้ความ
พยายามอย่างดีทีสุดในการเรียกให้ผอู ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงชําระคืนเงินทีคงค้างและถึงกําหนดชําระสําหรับสินทรัพย์อา้ งอิง
(“เงินทีเรียกให้ชาํ ระคืน (Recovery)”) และจะจัดให้มีการดําเนิ นการทางกฎหมายเพือให้เงินทีเรียกชําระคืนตามสัดส่วนของ
จํานวนเงินทีกองทุนได้ชาํ ระให้แก่ผโู ้ อนความเสียงด้านเครดิตต่อมูลค่าทั*งหมดของสินทรัพย์อา้ งอิงนั*นส่งผ่านมายังกองทุน
หรือผูส้ ืบสิทธิของกองทุน (Successor) หรือตัวแทนทีบริษัทจัดการกําหนด โดยผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ* นจากการดําเนิ นการเรียกชําระคืนทั*งหมด ซึงในทีสุดแล้วกองทุนจะดําเนิ นการเฉลียเงินคืน
ให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยตามสัดส่วนของจํานวนหน่ วยลงทุนทีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถือครอง
3) สําหรับในส่วนของตราสารแห่งหนี* และ/หรือเงินฝากทั*งในและต่างประเทศทีเหลืออยู่ กองทุนจะถือจนครบกําหนดอายุ
ของทรัพย์สินและชําระให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนของจํานวนหน่ วยลงทุนทีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถือครอง
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แผนภาพประกอบการอธิบาย
กรณีที@ 2 เกิดเหตุการณ์ที@มีผลต่อการชําระหนี? (Credit Event) ของสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้ อกสินทรัพย์
อ้างอิง (Reference entity)
เมือกองทุนได้รบั แจ้งจากผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิต (CDS Buyer) ว่าเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี* (Credit Event)

เมือผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิต (CDS Buyer) ได้รบั เงินทีเรียกให้ชาํ ระคืน (Recovery) จากผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง
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ประมาณการอัตราการรับซื? อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีไม่เกิดเหตุการณ์ที@มีผลต่อการชําระหนี? (Credit Event)
เมือสิ* นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื* อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอตั ราผลตอบแทนโดยเฉลียประมาณร้อยละ 2.60
ต่อปี ของเงินลงทุนเริมแรก ซึงคํานวณจากการลงทุนสําหรับระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนจะแบ่งออกเป็ น
2 ส่วน มีรายละเอียดของตราสารทีจะลงทุน ดังนี*

ตราสารที@ลงทุน/การเข้าทําธุรกรรมของกองทุน

อันดับความ
น่าเชื@อถือของผู ้
ออกตรา
สาร***

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร
ในรูปเงิน
บาท****
(ต่อปี )

ประมาณการ
ประมาณการ
ผลตอบแทน
สัดส่วน
ที@กองทุนจะ
การลงทุน/การ
ได้รบั ในรูป
เข้าทําธุรกรรม
เงินบาท
โดยประมาณ
(ต่อปี )

บัตรเงินฝาก Qatar National
Aa3/Moody's
2.70%
35.00%
Bank, ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Commercial Bank of
A3/Moody's
2.62%
35.00%
Qatar, ประเทศกาตาร์
ตราสารหนี* Malayan Banking
A3/Moody's
2.15%
30.00%
Berhad, ประเทศมาเลเซีย
ธุรกรรมในฐานะผูข้ าย (Seller)
ส่วนที@ 2 **
การเข้าทําธุรกรรม สัญญาซื* อขายล่วงหน้าประเภท
สัญญาเครดิตอนุ พนั ธ์ (Credit
35.00%
derivatives) ทีเป็ น Credit
Default Swap (CDS)
ประมาณการค่าใช้จา่ ยกองทุน (ถ้ามี)*****
ประมาณการผลตอบแทนที@ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เมื@อรับซื? อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี )
ส่วนที@ 1 *
การลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี?
และ/หรือเงินฝาก

0.95%
0.92%
0.65%

0.70%

(0.62%)
2.60%

* สําหรับการลงทุนในตราสารแห่งหนี* และ/หรือเงินฝากทั*งในและต่างประเทศในส่วนที 1 บริษทั จัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลียนแปลง
ทรัพย์สินทีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ก็ต่อเมือเป็ นการดําเนิ นการภายใต้สถานการณ์ทีจาํ เป็ นและสมควรเพือรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุน
เป็ นสําคัญ โดยไม่ทาํ ให้ความเสียงของทรัพย์สินทีลงทุนเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี* อืนแทน
และ/หรือเพิมเติมจากตราสารทีระบุไว้ขา้ งต้น ซึงตราสารดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จํากัด โดยประมาณการ
อัตราผลตอบแทนของตราสารทีลงทุนอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทั*งนี* การเปลียนแปลงดังกล่าวอาจทําให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทน
ตามอัตราทีประมาณการไว้
** ประมาณการผลตอบแทนและสัดส่วนการเข้าทําธุรกรรมในฐานะผูข้ าย (Seller) สัญญาซื* อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุ พนั ธ์
(Credit derivatives) ทีเป็ น Credit Default Swap (CDS) ในส่วนที 2 อาจเปลียนแปลงได้ หรือในกรณีทีธุรกรรม CDS สิ* นสุดก่อนระยะเวลาที
กําหนด จะส่งผลให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราทีประมาณการไว้
ทั*งนี* สัดส่วนการเข้าทําธุรกรรมในฐานะผูข้ าย (Seller) สัญญาซื* อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุ พนั ธ์ (Credit derivatives) ทีเป็ น
Credit Default Swap (CDS) จะคํานวณโดยใช้มลู ค่าตามสัญญา (Notional Amount) โดยอัตราผลตอบแทนจากการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวอยู่
ภายใต้เงือนไขว่า จะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี* (Credit Event) ของสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้ อก
สินทรัพย์อา้ งอิง (Reference entity) ตามทีได้ระบุไว้ในโครงการ
*** สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชือถือทีแสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชือถือทีบริษัทจัดการจะใช้ประกอบการ
พิจารณาลงทุน
**** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนทีเสนอโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที 10 เมษายน 2562
***** ค่าใช้จา่ ยของกองทุนสามารถเปลียนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากทีระบุไว้ในโครงการ
KEC1-UI
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ความเสี@ยงของกองทุนในฐานะผูร้ บั โอนความเสี@ยงด้านเครดิตจากการเข้าทําธุรกรรมในฐานะผูข้ าย (Seller) สัญญาซื? อขาย
ล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์ (Credit derivatives) ที@เป็ น Credit Default Swap (CDS) โดยรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงปั จจัย
ความเสียงดังต่อไปนี*
ก.

ความเสี@ยงเมื@อเกิดเหตุการณ์ที@มีผลต่อการชําระหนี? (Credit event)

เมือเกิดเหตุการณ์ทีเกียวข้องกับความสามารถในการชําระหนี* (Credit Event) ภายในระยะเวลาหนึ ง ซึงโดยทัว ไปจะไม่เกินวันที
กําหนดให้เป็ นวันสิ* นสุดของธุรกรรม (รวมเรียกว่า “ระยะเวลาทีมีความเสียง”) กองทุนอาจมีหน้าทีตอ้ งชําระจํานวนเงินทีชาํ ระเป็ นเงิน
สดให้แก่ผโู้ อนความเสียงด้านเครดิต ซึงก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อมูลค่าของกองทุนเมือกองทุนต้องชําระจํานวนเงินทีชาํ ระเป็ นเงิน
สดเมือเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี* ตามทีจะได้กล่าวต่อไปนี*
เมือกองทุนต้องชําระจํานวนเงินทีชาํ ระเป็ นเงินสด มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการชําระเงินดังกล่าว
ซึงจะเท่ากับขนาดของธุรกรรมทีกองทุนเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา (Notional Amount) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดําเนิ นมาตรการเพือให้
กองทุนและผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนได้รบั ความสูญเสียน้อยทีสุดด้วยการกําหนดหน้าทีให้แก่ผโู้ อนความเสียงด้านเครดิตในการใช้
ความพยายามอย่างดีทีสุดในการเรียกให้ผอู้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงชําระคืนเงินทีคงค้างและถึงกําหนดชําระสําหรับสินทรัพย์อา้ งอิง (“เงินที
เรียกให้ชาํ ระคืน (Recovery)”)) ภายหลังจากทีกองทุนชําระเงินให้แก่ผโู้ อนความเสียงด้านเครดิตเป็ นทีเรียบร้อย บริษัทจัดการจะจัด
ให้มีการดําเนิ นการทางกฎหมายเพือให้เงินทีเรียกชําระคืนตามสัดส่วนของจํานวนเงินทีกองทุนได้ชาํ ระให้แก่ผโู้ อนความเสียงด้าน
เครดิตต่อมูลค่าทั*งหมด (Notional Amount) ของสินทรัพย์อา้ งอิงนั*นส่งผ่านมายังกองทุน หรือผูส้ ืบสิทธิของกองทุน (Successor) หรือ
ตัวแทนทีบริษัทจัดการกําหนด ซึงในทีสุดแล้วจะดําเนิ นการเฉลียเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยตามสัดส่วนของจํานวนหน่ วยลงทุนทีผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนนั*นถืออยู่ อนึ ง หน้าทีเช่นว่านี* ให้คงอยูต่ ่อไปแม้ภายหลังการบอกเลิกธุรกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความไม่แน่ นอนว่า ผู้
โอนความเสียงด้านเครดิตจะสามารถเรียกเงินทีเรียกให้ชาํ ระคืนได้หรือไม่และเป็ นจํานวนเงินเท่าใด ซึงในกรณีดงั กล่าวขึ* นอยูก่ บั
(ก) ความสามารถของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงในการปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับสินทรัพย์อา้ งอิงเมือเกิดเหตุการณ์ทีเกียวข้องกับความสามารถ
ในการชําระหนี* และ
(ข) ผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตจะสามารถปฏิบตั ิหน้าทีโดยใช้ความพยายามอย่างดีทีสุดได้อย่างไรและเพียงใดในการเรียกให้ผอู้ อก
สินทรัพย์อา้ งอิงชําระคืนเงินทีคงค้าง
ดังนั*น บริษัทจัดการจึงกําหนดให้มีขอ้ ตกลงทีกาํ หนดให้ผโู้ อนความเสียงด้านเครดิตรับรองทีจะคง unhedged economic exposure ไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์อา้ งอิง (ตราบเท่าทียงั คงมีสินทรัพย์อา้ งอิงนั*นอยู)่ เพือให้ผโู้ อนความเสียงด้านเครดิตยังคงมี
ส่วนได้เสีย (skin in the game) เมือกระทําการในฐานะทีเป็ นผูแ้ ทนในการเรียกให้ผอู้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงชําระคืนเงินทีคงค้าง
ข.

เหตุการณ์เกิดขึ? นในระยะเวลาที@ไม่เหมาะสม

(1) การที@ธุรกรรมสิ? นสุดก่อนระยะเวลาที@กาํ หนด
เมือคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้เกียวกับผูส้ ืบสิทธิของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง (ได้แก่ ผูส้ ืบสิทธิของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงเดิมตามที
คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงร่วมกันในกรณีทีผอู้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงเดิมสิ* นสภาพลงและสินทรัพย์อา้ งอิงนั*นโอนไปยังบุคคลอืนโดยเหตุแห่งการ
ดําเนิ นการตามกฎหมายบริษัท (เช่น การควบรวมกิจการ) ในระหว่างระยะเวลาทีมีความเสียง ทั*งนี* ตามทีได้กล่าวในรายละเอียด
ต่อไปในข้อ ค.(1) ด้านล่างนี* )) รวมทั*งการทีมีสินทรัพย์อา้ งอิงเพิมเติม หรือสินทรัพย์อา้ งอิงทดแทนสินทรัพย์อา้ งอิงเดิม (ตาม
รายละเอียดทีได้กล่าวต่อไปในข้อ ค. ด้านล่างนี* นั*น) อาจทําให้ธุรกรรมสิ* นสุดลงก่อนกําหนด ในกรณีดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อผลตอบแทนโดยรวมทีกองทุนจะได้รบั จากธุรกรรม และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกกองทุน ซึงส่งผลให้ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนจะไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามทีระบุไว้ได้
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(2)

ความเสี@ยงภายหลังจากวันที@กาํ หนดให้เป็ นวันสิ? นสุดอายุของสัญญา CDS

ในบางกรณี วันไถ่ถอนอาจเกิดขึ* นภายหลังจากวันทีกาํ หนดให้เป็ นวันสิ* นสุดอายุของสัญญา CDS ทั*งนี* ตามทีบริษัทจัดการจะพิจารณาเห็น
ว่าจําเป็ น กรณีเช่นว่านี* ได้แก่ ระยะเวลาบางช่วงที 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions ซึง International Swaps and Derivatives
Association, Inc. ประกาศใช้น*ันกําหนดไว้ โดยเกิดขึ* นภายหลังจากวันทีกาํ หนดให้เป็ นวันสิ* นสุด เช่น ระยะเวลาสําหรับการนําส่งคําบอก
กล่าว การประเมินค่าสินทรัพย์อา้ งอิง และ/หรือการชําระจํานวนเงินทีชาํ ระเป็ นเงินสดเมือเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี* (Credit
Event) ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด ทําให้มีความเป็ นไปได้และมีความจําเป็ นทีกองทุนอาจกําหนดวันไถ่ถอนภายหลังจากวันทีกาํ หนดให้
เป็ นวันสิ* นสุดได้
ค.

การเปลี@ยนแปลงลักษณะความเสี@ยงด้านเครดิตของกองทุน

(1)

การล้มละลายซึ@งเป็ นเหตุการณ์ที@มีผลต่อการชําระหนี? ของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง (Bankruptcy Credit Event)

เหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี* ของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง (Credit Event) ทั*ง 4 ประเภทตามธุรกรรมนั*นเป็ นเหตุการณ์สาํ หรับสินทรัพย์
อ้างอิงเท่านั*น เว้นแต่กรณีทีเป็ นการล้มละลาย ซึงอาจจะเกียวข้องกับหน้าทีส่วนอืนของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง เหตุการณ์ทีมีผลต่อการ
ชําระหนี* ของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง (Credit Event) ดังกล่าวนี* มิได้จาํ กัดเฉพาะสําหรับสินทรัพย์อา้ งอิงของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงเท่านั*น
แต่ยงั หมายรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี* ได้แก่ การทีผอู้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงเลิกกิจการ (ซึงมิได้เกิดจากการดําเนิ นการตามกฎหมาย
บริษัท) การทีผอู้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงไม่สามารถชําระหนี* ได้ ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงเจรจาต่อรองเกียวกับการชําระหนี* กับ หรือเพือประโยชน์
ของเจ้าหนี* เป็ นการทัว ไป หรือการมีมติเลิกบริษัท การริเริมกระบวนการ หรือกรณีทีมีกระบวนพิจารณาเกียวกับกฎหมายล้มละลาย การ
แต่งตั*งเจ้าหน้าทีในการดําเนิ นการตามกระบวนพิจารณาคดีลม้ ละลาย และการบังคับคดีเอากับสินทรัพย์ท*งั หมดหรือส่วนทีสาํ คัญของผู้
ออกสินทรัพย์อา้ งอิง หรือเหตุการณ์อืนใดทีสามารถเทียบเคียงกันได้
(2)

การเปลี@ยนแปลงผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง

บริษัทจัดการเข้าทําธุรกรรมในนามกองทุน โดยความเสียงด้านเครดิตบางประการทีเกียวกับสินทรัพย์อา้ งอิงนั*นโอนจากผูโ้ อนความเสียง
ด้านเครดิตไปยังกองทุนในฐานะทีเป็ นผูร้ บั โอนความเสียงด้านเครดิต ข้อตกลงต่างๆ ในการทําธุรกรรมนั*นคู่สญ
ั ญาได้เจรจาต่อรองและ
จัดทําร่างสัญญาขึ* นเพือให้ความเสียงด้านเครดิตนั*นจํากัดอยูเ่ ฉพาะสินทรัพย์อา้ งอิง ทั*งนี* มีขอ้ ยกเว้นเพียงประการหนึ ง หากผูอ้ อก
สินทรัพย์อา้ งอิงสิ* นสภาพไป และสินทรัพย์อา้ งอิงทั*งหมด (ตลอดจนสินทรัพย์อา้ งอิงเพิมเติมด้วย ถ้ามี) โอนไปยังบุคคลอืนโดยเหตุแห่ง
การดําเนิ นการตามกฎหมายบริษัท (เช่น การควบรวมกิจการ) ในระหว่างระยะเวลาทีมีความเสียง (“เหตุการณ์ทีมีการสืบสิทธิ”)
คู่สญ
ั ญาอาจตกลงกันเพือกําหนดบุคคลอืนใดให้เป็ นผูส้ ืบสิทธิของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงเดิม (“ผูส้ ืบสิทธิ”) สําหรับทั*งธุรกรรมได้ ในกรณี
เช่นว่านี* กองทุนจะกลับเป็ นผูม้ ีความเสียงเครดิตต่อผูส้ ืบสิทธิเนื องจากผูส้ ืบสิทธิดงั กล่าวเป็ นผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงคนใหม่ทีมาทดแทนผู้
ออกสินทรัพย์อา้ งอิงเดิม
(3)

การเปลี@ยนแปลงสินทรัพย์อา้ งอิง

การเข้าทําธุรกรรมนั*น กองทุนมีความเสียงด้านเครดิตสําหรับเฉพาะสินทรัพย์อา้ งอิงเท่านั*น เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี* ทีมีความเสียงเกิน
กว่าทีกาํ หนดไว้สาํ หรับสินทรัพย์อา้ งอิง แต่อย่างไรก็ตาม จะเป็ นความเสียงของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง
(ก)

เหตุการณ์ที@ทาํ ให้สินทรัพย์อา้ งอิงลดลง

อาจมีกรณีทีปริมาณสินทรัพย์อา้ งอิงลดลงก่อนวันทีกาํ หนดให้มีการชําระเงิน โดยลดลงตํา กว่า Notional Amount ซึงกรณีดงั กล่าวอาจเกิด
จากเหตุการณ์ทีอยูใ่ นความควบคุมหรือนอกความควบคุมของผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิต เช่น การทีผอู้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงชําระเงินตาม
สินทรัพย์อา้ งอิงก่อนล่วงหน้า หรือการทีผโู้ อนความเสียงด้านเครดิตโอนสิทธิตามสินทรัพย์อา้ งอิงให้แก่บุคคลอืน เมือเกิดเหตุการณ์เช่นว่า
นี* ผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิต (โดยมีการตกลงจากกองทุนผ่านบริษัทจัดการ) จะกําหนดให้หน้าทีของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงประการหนึ ง
หรือมากกว่านั*นเป็ นสินทรัพย์อา้ งอิงเพิมเติม (“สินทรัพย์อา้ งอิงเพิมเติม”) ซึงภายหลังแต่น*ัน จํานวนรวมของ Notional Amount ของ
สินทรัพย์อา้ งอิงทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั และอย่างน้อยสินทรัพย์อา้ งอิงเพิมเติมจะเท่ากับจํานวน Notional Amount เช่นนี* จะทําให้กองทุนต้องรับ
ความเสียงด้
านเครดิตสําหรับหน้าทีอืน (ซึงมิใช่สินทรัพย์อา้ งอิงทีมีอยูแ่ ต่เดิม) ของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงตามทีได้กาํ หนดให้เป็ นสิ
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(ข) เหตุการณ์ทดแทน
อาจมีความเป็ นไปได้ทีบางช่วงเวลาในระหว่างระยะเวลาทีมีความเสียงนั*น สินทรัพย์อา้ งอิงจะมิได้เป็ นหน้าทีของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง
อีกต่อไป (โดยสาเหตุอืนนอกจากเหตุการณ์ทีมีการสืบสิทธิ หรือ เหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี* ของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง (Credit
Event)) (“เหตุการณ์ทดแทน”) ในกรณีเช่นว่านี* ผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตและกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการอาจตกลงเกียวกับการ
ทดแทนสินทรัพย์อา้ งอิง (“สินทรัพย์อา้ งอิงทดแทน”) ซึงจะต้องเป็ นหน้าทีโดยชอบของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
เนื องจากการทําธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็ นการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการ (บริษัทย่อย) ในฐานะผูจ้ ดั ตั*งและจัดการกองทุนซึง
เป็ นผูร้ บั โอนความเสียงด้านเครดิตกับบมจ.ธนาคารกสิกรไทย (บริษัทแม่) ซึงมีฐานะเป็ นผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิต ดังนั*น
ธุรกรรมนี* จึงเป็ นธุรกรรมทีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึงมีรายละเอียดดังนี*
(ก) บริษัทจัดการมีความเกียวข้องกับผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตในฐานะทีเป็ นบริษัทย่อยของผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิต
(ข) ข้อตกลงต่างๆ ในการทําธุรกรรมนั*น คู่สญ
ั ญาได้เจรจาต่อรองและได้ขอ้ ยุติโดยใช้ขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที
วิญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัว ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีเป็ นบุคคลทีมี
ความเกียวข้อง (arm’s length basis)
(ค) ผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตทําหน้าทีเป็ นผูแ้ ทนในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของธุรกรรม (Calculation Agent)
(ง) การทําธุรกรรม กองทุนจะได้รบั ค่าตอบแทนบางประการในรูปแบบของค่าธรรมเนี ยม (เช่น จํานวนเงินทีกาํ หนดไว้แน่ นอน)
จากผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิต และ
(จ) เมือเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี* (Credit event) ของสินทรัพย์ (Reference obligation) หรือผูอ้ อกสินทรัพย์
(Reference entity) ผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตมีสิทธิได้รบั จํานวนเงินทีชาํ ระเป็ นเงินสดไม่เกิน Notional Amount จากกองทุน
ผลกระทบทางลบที@มากที@สุดจากการลงทุนในสัญญาซื? อขายล่วงหน้าต่อเงินทุนของกองทุนรวม (Worst case scenario) เป็ น
อย่างไร
กองทุนในฐานะเป็ นผูร้ บั โอนความเสียงด้านเครดิตจะเข้าทําธุรกรรมในฐานะผูข้ าย (Seller) สัญญาซื* อขายล่วงหน้าประเภทสัญญา
เครดิตอนุ พนั ธ์ (Credit derivatives) ทีเป็ น Credit Default Swap (CDS) กับคู่สญ
ั ญาทีมีฐานะเป็ นผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตหรือผู้
ซื* อสัญญาซื* อขายล่วงหน้า (Buyer) ซึงจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระเงินให้แก่ผโู้ อนความเสียงด้านเครดิตเมือเกิด
เหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี* (Credit event) ของสินทรัพย์ (Reference obligation) หรือผูอ้ อกสินทรัพย์ (Reference entity) ที
CDS อ้างอิง โดยมูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื* อขายล่วงหน้าทีประมาณการไว้ (expected gross leverage) คาดว่าจะอยู่
ทีรอ้ ยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึงจะส่งผลให้กองทุนจะต้องชําระเงินให้แก่ผโู้ อนความเสียงด้านเครดิตตามขนาด
ของธุรกรรมทีกองทุนเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา (Notional Amount) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี* (Credit event) ของ
สินทรัพย์ (Reference obligation) หรือผูอ้ อกสินทรัพย์ (Reference entity) โดยเงินทีตอ้ งชําระดังกล่าวจะนํามาจากเงินลงทุนในส่วน
ของตราสารแห่งหนี* และ/หรือเงินฝากทั*งในและต่างประเทศทีกองทุนลงทุนอยู่
ทั*งนี* ผลกระทบทางลบทีมากทีสุดจากการลงทุนข้างต้น จะเกิดในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี* (Credit event) ของ
สินทรัพย์ (Reference obligation) หรือผูอ้ อกสินทรัพย์ (Reference entity) ควบคู่กบั การผิดนัดชําระหนี* ของผูอ้ อกตราสารหนี* และ/
หรือเงินฝากทั*งในและต่างประเทศทุกรายทีกองทุนลงทุนอยู่ หรือกรณีอืนใดทีส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชําระเงินให้แก่ผโู้ อนความ
เสียงด้านเครดิตได้ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด ซึงจะส่งผลให้กองทุนถูกผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตฟ้ องร้องให้ชาํ ระเงินตามภาระ
ผูกพันทีมี
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสียงด้านนี* ลงได้จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทีเกียวข้องทีมีผลกระทบต่อเครดิตของผูอ้ อก
สินทรัพย์อา้ งอิงก่อนการเข้าลงทุนในสัญญาซื* อขายล่วงหน้า
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
กองทุนจะลงทุนครั*งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินทีลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
KEC1-UI
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กองทุนรวมนี?เหมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนทีมีความเข้าใจในทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนซึงรวมถึงสัญญาซื* อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุ พนั ธ์
(Credit derivatives) ทีเป็ น Credit Default Swap (CDS) และสามารถรับความเสียงได้สงู มากกว่าผูล้ งทุนทัว ไป
 ผูล้ งทุนทีคาดหวังผลตอบแทนทีสงู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอาจตํา กว่าหุน้ ได้
 ผูล้ งทุนทียอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผูอ้ อกตราสารหรือเงินฝากทีกองทุนลงทุนไม่
สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี* ยคืนได้ หรือในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี* (Credit event) ของ
สินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference entity)
 ผูล้ งทุนทีสามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุนในระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยคาดหวังผลตอบแทนทีดีกว่าการ
ลงทุนในตราสารหนี* ทัว ไป

กองทุนรวมนี* ไม่เหมาะกับใคร
 ผูล้ งทุนทีเน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่ นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
 ผูล้ งทุนทีตอ้ งการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนเพือรับเงินในช่วงเวลา 1 ปี

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี@ยงของกองทุนนี?
 อ่านหนังสือชี* ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสียงของกองทุนรวมนี* ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที@สาํ คัญ
 กองทุนนี* เป็ นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทีมีความเสียงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึงมีความแตกต่างจากการลงทุนใน
กองทุ นรวมทัว ไป ผูล้ งทุ นควรสอบถามรายละเอียดเพิมเติมจากคนขาย หรือศึ กษารายละเอียดจากเอกสาร
ประกอบการเสนอขายกองทุ น รวมถึ งหนั งสือรับ ทราบความเสียงและข้อสละสิทธิ เกียวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
 กองทุนลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกรายใดๆ ได้ถึงร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
 กองทุ นมีก ารลงทุ นในสัญ ญาซื* อขายล่ ว งหน้าเพื อเพิ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงาน (Efficient Portfolio
Management) โดยกองทุนในฐานะเป็ นผูร้ บั โอนความเสียงด้านเครดิตจะเข้าทําธุรกรรมในฐานะผูข้ าย (Seller)
สัญญาซื* อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุ พนั ธ์ (Credit derivatives) ทีเป็ น Credit Default Swap (CDS)
กับคู่สญ
ั ญาทีมีฐานะเป็ นผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตหรือผูซ้ ื* อสัญญาซื* อขายล่วงหน้า (Buyer) ซึงจะส่งผลให้
กองทุนมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระเงินให้แก่ผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตเมือเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระ
หนี* (Credit event) ของสินทรัพย์ (Reference obligation) หรือผูอ้ อกสินทรัพย์ (Reference entity) ที CDS
อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการดํารงฐานะผูร้ บั โอนความเสียงด้านเครดิต
 เนื องจากการทําธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็ นการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการ (บริษัทย่อย) ในฐานะผูจ้ ดั ตั*ง
และจัดการกองทุนซึ งเป็ นผูร้ บั โอนความเสียงด้านเครดิตและบมจ.ธนาคารกสิกรไทย (บริษัทแม่) ซึงมีฐานะ
เป็ นผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิ ต ดังนั* น ธุ รกรรมนี* จึงเป็ นธุ รกรรมที ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest)
 กองทุนจะป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน (Hedging) ทั*งจํานวน สําหรับการลงทุนในตราสารหนี* และ/
หรือเงินฝากต่างประเทศ
 กองทุ นอาจมีการลงทุนในสัญญาซื* อขายล่วงหน้าเพือการเพิมประสิทธิ ภาพการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และตราสารทีมีสญ
ั ญาซื* อขายล่วงหน้าแฝง ทําให้อาจมีความเสียงมากกว่ากองทุนทีลงทุนใน
หลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงอาจมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
 กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามทีคาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารทีกองทุ น
ลงทุนไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี* ยคืนได้ หรือในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี* (Credit
event) ของสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference entity)
ตัวอย่ยางผูล้ งทุ นจึงควรพิจารณาการกระจายความ
 กองทุ นนี* ลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์ และประเทศมาเลเซี
เสียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
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ปั จจัยความเสี@ยงที@สาํ คัญ
• ความเสีย@ งจากการผิดนัดชําระหนี? ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
Credit rating ตาม International credit rating
AAA
AA,A
BBB ตํากว่
@ า BBB unrated
• ความเสีย@ งจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน
ตํา@
< 3 เดือน 3 เดือน-1 ปี 1-3 ปี
>5 ปี
3–5 ปี
ตํา@

สูง

สูง

ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (SD)
ตํา@

< 5%

5-10%

10-15% 15-25%

> 25%

สูง

• ความเสีย@ งจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ@ง (High Issuer Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสารรวม
ตํา@

≤10%

10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

สูง

• ความเสีย@ งจากการเปลี@ยนแปลงของอัตราแลกเปลี@ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสียง FX สําหรับการลงทุนในตราสารหนี* และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ
ตํา@
KEC1-UI

ทัง? หมด/เกือบทัง? หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

สูง
12

ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได้รบั
ดังนั*น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที@เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(% ต่อปี ของจํานวนเงินที@ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมที@เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(% ต่อปี ของจํานวนเงินที@ได้รบั จาก
การเสนอขายหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมที@เรียกเก็บจริง

สูงสุดไม่เกิน
4.4405%

สูงสุดไม่เกิน
3.2100%

สูงสุดไม่เกิน
1.0700%
สูงสุดไม่เกิน สูงสุดไม่เกิน
0.0535% 0.1070%

ค่าธรรมเนียมที@เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วย (% ของมูลค่าซื?อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื? อคืน

สูงสุดไม่เกิน
1.00%

เก็บจริง
ยกเว้น

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

เท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื* อคืน
เท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื* อคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือ หน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี@ยน
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั ราใด ของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
จะสูงกว่า
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อืนใดแล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต *
ดัชนีชี?วัด : ไม่มี เนื องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดําเนิ นงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนขึ* นอยูก่ บั อัตราดอกเบี* ยเงินฝากและความสามารถในการชําระหนี* ตามภาระผูกพันของผูอ้ อก
สินทรัพย์อา้ งอิง
ประเภทกองทุนรวมเพื@อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ -

ข้อมูลอื@นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันที@จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื? อและขายคืนหน่วยลงทุน
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ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
2 พฤษภาคม 2562 (อาจเปลียนแปลงได้)
ประมาณ 1 ปี โดยไม่ตาํ  กว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน
จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,500 ล้านบาท
วันทําการซื* อ
: 22 – 29 เมษายน 2562
มูลค่าขัน* ตํา ของการซื* อ
: 1,000,000 บาท
การสับเปลียนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่ วยลงทุนจาก
กองทุนเปิ ดเค บริหารเงิน กองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะ
สั*น กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี* ระยะสั*น และกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส เพือซื* อ
กองทุนนี* ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั*งแรกได้
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิทีจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือ
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ีมีถินฐานอยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึงจัดให้มีขนและดํ
ึ*
าเนิ นกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา
วันทําการขายคืน : บริษัทจัดการจะรับซื* อคืนหน่ วยลงทุนเมือครบอายุกองทุน โดยจะ
ประกาศวันทําการรับซื* อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทําการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื* อคืนหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติของกองทุนไปซื* อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามทีระบุไว้ในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนจะได้รบั คํานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทํา
การรับซื* อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี*
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที www.kasikornasset.com
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รายชื@อผูจ้ ดั การกองทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื? อคืน
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คุณประมุข มาลาสิทธิ
วันทีเริมบริหารกองทุนนี* : 2 พฤษภาคม 2562 (อาจเปลียนแปลงได้)
PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย
ฝ่ ายธุรกิจบริหารทรัพย์กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย
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, 02-6181019
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-841-9100
บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื* อขายหน่ วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั  จํากัด โทร.
083-842-8337
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. 02658-5000 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, 0-2343-9500,0-208815

9399
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-6598000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื* อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด โทร. 02-8615508
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด โทร. 1766
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-009-8889
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื* อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จํากัด โทร. 02-0265100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื* อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด โทร. 02-0266222
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด โทร. 02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั  พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื* อคืนอืนตามทีบริษัทจัดการแต่งตั*ง
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
ติดต่อสอบถาม
ทีอยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั*น 6 และชั*น 12
รับหนังสือชี? ชวนร้องเรียน
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com
Email : Ka.customer@Kasikornasset.com
ธุรกรรมที@อาจก่อให้เกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที
www.kasikornasset.com
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั*งไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสียงจากการลงทุนซึงผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รบั อนุ มตั ิจดั ตั*ง และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี* ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี* มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี* ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุนทีเสนอขายนั*น ทั*งนี* บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี* ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที
10 เมษายน 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู้ ืนสําคัญผิด
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รายละเอียดของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference entity) และสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation)
ที@กองทุนมีการเข้าทําธุรกรรม
ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference entity) : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั @น จํากัด (True Move H
Universal Communication Co., Ltd.)
Rating : BBB+/TRIS

บริษัทในเครือของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) หนึ งในผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทย
(จากทั*งหมด 3 รายหลัก)
จุดเด่น
• มีอตั ราการเติบโตทีดีกว่าอุตสาหกรรม มีเครือข่ายครอบคลุมทัว ประเทศ
• ขยายฐานลูกค้าได้ดีขนจากการออกแคมเปญด้
ึ*
านการตลาดในระดับภูมิภาค ทีตอบโจทย์ตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
• ในปี 2561 มีผใู้ ช้บริการรายใหม่สุทธิประมาณ 2 ล้านราย ส่งผลให้ฐานลูกค้ารวมเพิมขึ* น
- รายได้เฉลียต่อผูใ้ ช้บริการต่อเดือน เท่ากับ 270 บาท
- ณ สิ* นปี 2561 ฐานลูกค้ารวมแตะระดับ 29 ล้านราย
• มีผลการดําเนิ นงานทีดีขนึ* สถานะในการแข่งขันของบริษัทปรับตัวดีขนอย่
ึ* างต่อเนื อง เนื องจาก
- มีการลงทุนจํานวนมากในด้านคลืนความถีทาํ ให้บริษัทมีคลืนความถีต่อผูใ้ ช้บริการมากทีสุด
- มีโครงข่ายการให้บริการครอบคลุม ตลอดจนมีกลยุทธ์ทางการตลาด ทีตรงกลุ่มเป้าหมาย

ปั จจัยเสี@ยง
• ภาวะการแข่งขันในตลาดทีรุนแรง
• ความเสียงจากการโดนฟ้ องร้องค่าเสียหายจากกรณีพิพาท
• ความเสียงทีอาจจะมีการตั*งสํารองบัญชีในปี 2562 หากบริษัทโดนฟ้ องร้องค่าเสียหายจากกรณีพิพาท

ทีอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและการตั*งสํารองทีมากขึ* น
• ความเสียงจากการเลือนชําระหนี* คลืนความถีเพือประกอบกิจการโทรคมนาคม
ข้อมูลตัวเลขทางการเงินที@สาํ คัญ ปี 2561
• สินทรัพย์รวม: 361,680 ล้านบาท เพิมขึ* น 9.2% จากสิ* นปี 2560 ทีมีสินทรัพย์รวมจํานวน
331,190 ล้านบาท
• รายได้รวม: 110,670 ล้านบาท เพิมขึ* น 6.2% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า ขณะทีในปี 2560 มี
รายได้รวม 104,200 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้หลักมาจากการให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีมลู ค่า
72,829 ล้านบาท เพิมขึ* น 7.3% จากปี 2560
• กําไรสุทธิก่อนหักภาษี: 6,748.23 ล้านบาท เพิมขึ* นมาก จนกลับมาเป็ นบวกจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ทีกาํ ไรสุทธิติดลบ -1,784.23 ล้านบาท โดยผลกําไรกลับมาเป็ นบวกจากการขยายตัวของ
ผูใ้ ช้งานเครือข่ายทัว ประเทศ
• ฐานลูกค้ารวมทั*งปี เพิมเป็ น 29.2 ล้านราย : แบ่งเป็ นระบบรายเดือน 7.6 ล้านรายและระบบเติมเงิน
21.6 ล้านราย โดยมีผใู้ ช้บริการรายใหม่สุทธิ 2 ล้านราย
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สินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation) คือ การชําระเงินประมูลคลื@นความถี@ยา่ น 900 MHz งวดที@ 4 ซึ@ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ออกให้แก่ผู ้
ออกสินทรัพย์อา้ งอิง
บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมในฐานะผูข้ าย (Seller) สัญญาซื? อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์
(Credit derivatives) ที@เป็ น Credit Default Swap (CDS) มีโอกาสเกิด Credit event ค่อนข้างตํา@ เนื องจาก
การก่อหนี* สินนี* เป็ นหนี* สินทีใช้ในการดําเนิ นธุรกิจ (Operating Liability) และจําเป็ นต่อการดําเนิ นธุรกิจ หากบริษัท ทรู
มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชัน จํากัด (“บริษัท”) ไม่ชาํ ระหนี* สินจะทําให้ธุรกิจหยุดชะงัก
บริษัทเป็ นบริษัทหลักทีสร้างรายได้และกําไรให้แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน โดยรายได้คิดเป็ น 83% ของกลุ่มทรูและ
สินทรัพย์ท*งั หมดคิดเป็ น 74% ของกลุ่มทรู
สินทรัพย์อา้ งอิงไม่มีขอ้ สัญญาการผิดนัดในสัญญาอืน (Cross Default) อยู่ กล่าวคือ ในกรณีทีหนี* สินอืน ใดของบริษัทมี
การผิดนัดชําระหนี* สินทรัพย์อา้ งอิงจะไม่ได้รบั ผลกระทบ
คาดว่าบริษัทจะมีการพิจารณาอย่างถีถว้ นในประเด็นการชําระหนี* ของสินทรัพย์อา้ งอิง เนื องจากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิ เคชัน จํากัด มีการออกหุน้ กูซ้ ึงมีขอ้ สัญญาการผิดนัดในสัญญาอืน (Cross Default) อยู่ ทั*งนี* หากสินทรัพย์
อ้างอิงมีการผิดนัดชําระหนี* จะส่งผลให้เกิดการผิดนัดชําระหนี* ของหุน้ กูอ้ ืน

โดยสรุป จากผลการดําเนินงานในปี 2561 และฐานะทางการเงินของบริษทั แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้าง
ผลการดําเนินงาน (ในภาวะทีม@ ีการแข่งขันสูง) และคาดว่าบริษทั จะสามารถชําระหนี? ได้ตรงตามระยะเวลาที@กาํ หนด
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คําอธิบายความเสี@ยง
 ความเสี@ยงจากการผิดนัดชําระหนี? ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
ความน่ าเชือถือของตราสารทีลงทุน (credit rating) ซึงเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี*
โดยพิจารณาจากผลการดําเนิ นงานทีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กูร้ ะยะ
ยาวมีความหมายโดยย่อ 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

 ความเสี@ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสียงทีมลู ค่าของ
หลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนจะเปลียนแปลงเพิมขึ* นหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั*งในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึงพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD)
ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลียนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์สงู
 ความเสี@ยงจากการเปลี@ยนแปลงของอัตราแลกเปลี@ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลียนแปลง
ของอัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์
ในช่วงทีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทาง
กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ* น
กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั*น การป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือสําคัญในการบริหาร
ความเสียงจากดังกล่าว ซึงทําได้ดงั ต่อไปนี*
- ป้องกันความเสี@ยงทั?งหมดหรือเกือบทั?งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
- ป้องกันความเสี@ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสียงไว้อย่างชัดเจน :
ผูล้ งทุนอาจมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
- อาจป้องกันความเสี@ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียน เนื องจากการป้องกันความเสียงขึ* นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่า
จะป้องกันความเสียงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี@ยงเลย : ผูล
้ งทุนมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
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หนังสือแจ้งความประสงค์
(ให้นาํ เงินค่ารับซื? อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื? อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม)
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุน ................................................................................................(“กองทุนต้นทาง”)
บัญชีกองทุนเลขที …………………………………………………………………………………………...
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 ตราสารรัฐระยะสั?น (K-TREASURY)

เลขทีบญ
ั ชีกองทุน ………………………………………………

 กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี? ระยะสั?น (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 0-2470-1976 หรือ 0-2470-1983 โทรสาร 0-2273-2279
สําหรับเจ้าหน้าที@
ผูร้ บั .................................................

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

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

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

-เอกสารฉบับนี* มีไว้สาํ หรับผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื* อคืนหน่ วยลงทุนเพือแนบกับใบคําสัง ซื* อหน่ วยลงทุน-
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หนังสือรับทราบความเสียงและข้อสละสิทธิเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กองทุนเปิ ดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (KEC1-UI) (กองทุน) มีความเสียงและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที
อาจเกิดขึ! นจากการทําธุรกรรม โดยสรุปดังนี!
• กองทุนจะมีความเสียงจากการลงทุนในตราสารหนี! /เงินฝากต่างประเทศซึงจะมีการป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนทั!งจํานวน
• นอกจากนี! กองทุน (ผูร้ บั โอนความเสียงด้านเครดิต) จะเข้าทําธุรกรรมในฐานะผูข้ ายสัญญาซื! อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิต
อนุ พนั ธ์ทีเป็ น Credit Default Swap (CDS) กับบมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิต) ซึงเป็ นคู่สญ
ั ญาทีมีฐานะเป็ นผู้
ซื! อสัญญาซื! อขายล่วงหน้า ส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระเงินให้แก่บมจ.ธนาคารกสิกรไทยเมือเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการ
ชําระหนี! (Credit event) ของสินทรัพย์อา้ งอิง หรือผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง ภายในระยะเวลาทีกําหนด โดยจํานวนเงินทีต้องชําระจะเท่ากับ
ขนาดของธุรกรรม CDS ทีกองทุนเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา (Notional Amount)
o สินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation) คือ การชําระเงินประมูลคลืนความถียา่ น 900 MHz งวดที 4 ซึงคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกให้แก่ผอู ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง
o ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference entity) คือ บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั น จํากัด
เหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนีS (Credit Event) หมายถึง เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี!
1. ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงล้มละลาย
2. ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงไม่ชาํ ระหนี! สินทรัพย์อา้ งอิงภายหลังวันครบกําหนดชําระหนี! (Scheduled Repayment Date) และระยะผ่อนผัน
การชําระหนี! (Grace period)
3. การปรับโครงสร้างของสินทรัพย์อา้ งอิง - การปรับลดยอดเงินต้นหรือค่าธรรมเนี ยมใดๆ ทีพึงชําระ หรือการเลือน หรือการทอดเวลา
ในการชําระออกไป อย่างไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณีทีองค์กรภาครัฐประกาศผ่อนเวลาชําระหนี! เป็ นการทัวไป ซึงไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงปฏิเสธหรือผิดนัดชําระหนี! เช่น องค์กรภาครัฐประกาศเลือนกําหนดการชําระหนี! หรือเปลียนแปลงเงือนไข
การชําระหนี! เป็ นต้น หรือปรับเป็ นข้อเรียกร้องชั!นรอง
4. เมือผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงไม่ชาํ ระหนี! ภายในวันครบกําหนดชําระหนี! หรือมีการปรับโครงสร้างสินทรัพย์อา้ งอิง และเกิดเหตุการณ์
อย่างหนึ งอย่างใดดังต่อไปนี!
4.1
การปฏิเสธชําระหนี! - ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงปฏิเสธ ยกเว้น ไม่ยอมรับ หรือบอกปั ดสินทรัพย์อา้ งอิง หรือยกข้อต่อสู้
เกียวกับความสมบูรณ์ของสินทรัพย์อา้ งอิง (Repudiation)
4.2
การผ่อนเวลาชําระหนี! - การทีผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง หรือองค์กรภาครัฐทีเกียวข้องใดๆ ประกาศหรือกําหนดให้มีการผ่อน
เวลาชําระหนี! พักการชําระหนี! ต่อรอง หรือทอดเวลาการชําระหนี! ในส่วนทีเกียวกับสินทรัพย์อา้ งอิง (Moratorium)
อย่างไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณี ทีองค์กรภาครัฐประกาศผ่อนเวลาชําระหนี! เป็ นการทัวไป ซึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากผูอ้ อกสินทรัพย์
อ้างอิงปฏิเสธหรือผิดนัดชําระหนี! เช่น องค์กรภาครัฐประกาศเลือนกําหนดการชําระหนี! หรือเปลียนแปลงเงือนไขการชําระหนี! เป็ น
ต้น
เงือนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน
1.) ในกรณีทีไม่เกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนีS (Credit Event) ของสินทรัพย์อา้ งอิง หรือ ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง
กองทุนจะชําระคืนเงินต้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี! /เงินฝากทั!งในและต่างประเทศ และผลตอบแทนจากการเข้าทํา
ธุรกรรม CDS แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
2.) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนีS (Credit Event) ของสินทรัพย์อา้ งอิง หรือ ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง
กองทุนจะต้องขายตราสารหนี! และ/หรือถอนเงินฝากบางส่วน เพือนําเงินมาชําระให้แก่ผโู้ อนความเสียงด้านเครดิตเท่ากับขนาดของ
ธุรกรรม CDS ส่งผลให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงเท่ากับขนาดของธุรกรรม CDS ดังนั!น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้เงินต้น
และผลตอบแทนจากตราสารแห่งหนี! และ/หรือเงินฝากดังกล่าว
โดยผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตจะเป็ นผูเ้ รียกให้ผอู้ อกสินทรัพย์
อ้างอิงชําระคืนเงินทีคงค้างและผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ! นจากการดําเนิ นการเรียกชําระคืน
ทั!งหมด ในกรณีทีผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตได้รบั ชําระคืนหนี! จํานวนดังกล่าวจากผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงในภายหลัง ผูโ้ อนความ
เสียงด้านเครดิตมีหน้าทีในการนําส่งเงินตามสัดส่วนทีกองทุนควรจะได้รบั มายังกองทุน เพือส่งต่อให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนต่อไป
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ความเสียงอืนๆ ซึงส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ดังนี!
• การเปลียนแปลงผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงรายเดิมอาจสิ! นสภาพหรือเกิดบางเหตุการณ์ เช่น เกิดการควบรวม
กิจการ และสินทรัพย์อา้ งอิงถูกโอนไปยังผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงรายใหม่ (ผูส้ ืบสิทธิ) ส่งผลให้กองทุนเผชิญความเสียงด้านเครดิตของผู้
ออกสินทรัพย์อา้ งอิงรายใหม่
• การเปลียนแปลงสินทรัพย์อา้ งอิง อาจเกิดเหตุการณ์ทีสินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าลดลงตํากว่าขนาดของธุรกรรม CDS อย่างมีนัยสําคัญ
และเกิดมีสินทรัพย์อา้ งอิงใหม่เพิมเติม ส่งผลให้กองทุนเผชิญความเสียงด้านเครดิตของสินทรัพย์อา้ งอิงใหม่เพิมเติม
• คู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ในกรณีทีคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้เกียวกับผูส้ ืบสิทธิของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง อาจทําให้ธุรกรรม
สิ! นสุดลงก่อนกําหนด ในกรณีดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนโดยรวมทีกองทุนจะได้รบั จากธุรกรรม CDS และบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกกองทุน ซึงส่งผลให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจะไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามทีระบุไว้
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
เนื องจากการทําธุรกรรม CDS ดังกล่าวข้างต้นเป็ นการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการ (บริษทั ย่อย) ในฐานะผูจ้ ดั ตั!งและจัดการกองทุน และ
มีฐานะเป็ นผูร้ บั โอนความเสียงด้านเครดิตกับบมจ.ธนาคารกสิกรไทย (บริษัทแม่) ซึงมีฐานะเป็ นผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิต ดังนั!น ธุรกรรม
นี! จึงเป็ นธุรกรรมทีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยข้อตกลงต่างๆ ในการทําธุรกรรมนั!น คูส่ ญ
ั ญาได้เจรจา
ต่อรองและได้ขอ้ ยุติโดยใช้ขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีวิญ^ูชนจะพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจ
ต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีเป็ นบุคคลทีมีความเกียวข้องกัน (Arm’s length basis) และบมจ.ธนาคารกสิกรไทยจะทําหน้าที
เป็ นผูแ้ ทนในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของธุรกรรม (Calculation Agent) ซึงในการทําธุรกรรมกองทุนจะได้รบั ค่าตอบแทนในรูปแบบของ
ค่าธรรมเนี ยมจากบมจ.ธนาคารกสิกรไทย และเมือเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี! (Credit Event) ของสินทรัพย์อา้ งอิงหรือผูอ้ อก
สินทรัพย์อา้ งอิง กองทุนมีหน้าทีในการชําระเงินให้แก่บมจ.ธนาคารกสิกรไทยตามขนาดของธุรกรรม CDS และบริษัทจัดการกําหนดให้มี
ข้อตกลงทีกําหนดให้ผโู้ อนความเสียงด้านเครดิตรับรองทีจะคง unhedged economic exposure ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์
อ้างอิง เพือให้ผโู้ อนความเสียงด้านเครดิตยังคงมีส่วนได้เสีย (skin in the game) เมือกระทําการในฐานะทีเป็ นผูแ้ ทนในการเรียกให้ผอู้ อก
สินทรัพย์อา้ งอิงชําระคืนเงินทีคงค้าง
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………….…. เลขทีบัญชีกองทุน ………………………………………………...……………………… รับทราบว่าข้อมูลที
ปรากฏในเอกสารนี! เป็ นข้อมูลเบื! องต้นเกียวกับความเสียง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนของกองทุนเปิ ดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 ห้ามขายผู ้
ลงทุนรายย่อย (KEC1-UI) รวมถึงความเสียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคําเตือนในการลงทุน ซึงปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี! ชวนทีข้าพเจ้าได้รบั
ทราบไปก่อนหน้านี! เป็ นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมทีจะผูกพันตนเองตามข้อกําหนดและเงือนไขทีปรากฏในหนังสือชีS ชวนของบริษัท
จัดการทุกประการ รวมทัSงสละสิทธิเรียกร้องสําหรับความรับผิดใดๆ ทีเกิดขึS นจากการมีอยูข่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆดังกล่าว ซึง
การทีขา้ พเจ้ารับทราบและสละสิทธิตามหนังสือฉบับนีS
ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการทีข า้ พเจ้าได้มีหนังสือรับทราบ/สละสิทธิให้แก่บริษัท
จัดการตามเอกสารทีเกียวข้องอืนในส่วนทีเกียวกับการลงทุน
ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ีมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี!
ก. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ ง ดังนี!
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั!งแต่ 200 ล้านบาทขึ! นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื! อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั!งแต่ 40 ล้านบาทขึ! นไป หรือในกรณีทีนับ
รวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั!งแต่ 80 ล้านบาทขึ! นไป ทั!งนี! ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ข. กรณีบุคคลธรรมดาซึงนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ ง ดังนี!
 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หกั ด้วยหนี! สิน) ตั!งแต่ 70 ล้านบาทขึ! นไป ทั!งนี! สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึงใช้เป็ นทีพักอาศัย
ประจํา
 มีรายได้ต่อปี ตั!งแต่ 10 ล้านบาทขึ! นไป หรือในกรณีทีไม่นับรวมกับคูส่ มรสแล้วมีรายได้ต่อปี ตั!งแต่ 7 ล้านบาทขึ! นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัวo เงินคลัง พันธบัตร ตัวo เงิน หน่ วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื! อหลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือ
สัญญาซื! อขายล่วงหน้าตั!งแต่ 25 ล้านบาทขึ! นไป หรือในกรณีทีนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั!งแต่ 50 ล้านบาทขึ! นไป
..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)

วันที.......................................................................
- สําหรับผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื! อคืนหน่ วยลงทุน2

หนังสือรับทราบความเสียงและข้อสละสิทธิเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กองทุนเปิ ดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (KEC1-UI) (กองทุน) มีความเสียงและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที
อาจเกิดขึ! นจากการทําธุรกรรม โดยสรุปดังนี!
• กองทุนจะมีความเสียงจากการลงทุนในตราสารหนี! /เงินฝากต่างประเทศซึงจะมีการป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนทั!งจํานวน
• นอกจากนี! กองทุน (ผูร้ บั โอนความเสียงด้านเครดิต) จะเข้าทําธุรกรรมในฐานะผูข้ ายสัญญาซื! อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิต
อนุ พนั ธ์ทีเป็ น Credit Default Swap (CDS) กับบมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิต) ซึงเป็ นคู่สญ
ั ญาทีมีฐานะเป็ นผู้
ซื! อสัญญาซื! อขายล่วงหน้า ส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระเงินให้แก่บมจ.ธนาคารกสิกรไทยเมือเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการ
ชําระหนี! (Credit event) ของสินทรัพย์อา้ งอิง หรือผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง ภายในระยะเวลาทีกําหนด โดยจํานวนเงินทีต้องชําระจะเท่ากับ
ขนาดของธุรกรรม CDS ทีกองทุนเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา (Notional Amount)
o สินทรัพย์อา้ งอิง (Reference obligation) คือ การชําระเงินประมูลคลืนความถียา่ น 900 MHz งวดที 4 ซึงคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกให้แก่ผอู ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง
o ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง (Reference entity) คือ บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั น จํากัด
เหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนีS (Credit Event) หมายถึง เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี!
1. ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงล้มละลาย
2. ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงไม่ชาํ ระหนี! สินทรัพย์อา้ งอิงภายหลังวันครบกําหนดชําระหนี! (Scheduled Repayment Date) และระยะผ่อนผัน
การชําระหนี! (Grace period)
3. การปรับโครงสร้างของสินทรัพย์อา้ งอิง - การปรับลดยอดเงินต้นหรือค่าธรรมเนี ยมใดๆ ทีพึงชําระ หรือการเลือน หรือการทอดเวลา
ในการชําระออกไป อย่างไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณีทีองค์กรภาครัฐประกาศผ่อนเวลาชําระหนี! เป็ นการทัวไป ซึงไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงปฏิเสธหรือผิดนัดชําระหนี! เช่น องค์กรภาครัฐประกาศเลือนกําหนดการชําระหนี! หรือเปลียนแปลงเงือนไข
การชําระหนี! เป็ นต้น หรือปรับเป็ นข้อเรียกร้องชั!นรอง
4. เมือผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงไม่ชาํ ระหนี! ภายในวันครบกําหนดชําระหนี! หรือมีการปรับโครงสร้างสินทรัพย์อา้ งอิง และเกิดเหตุการณ์
อย่างหนึ งอย่างใดดังต่อไปนี!
4.1
การปฏิเสธชําระหนี! - ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงปฏิเสธ ยกเว้น ไม่ยอมรับ หรือบอกปั ดสินทรัพย์อา้ งอิง หรือยกข้อต่อสู้
เกียวกับความสมบูรณ์ของสินทรัพย์อา้ งอิง (Repudiation)
4.2
การผ่อนเวลาชําระหนี! - การทีผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง หรือองค์กรภาครัฐทีเกียวข้องใดๆ ประกาศหรือกําหนดให้มีการผ่อน
เวลาชําระหนี! พักการชําระหนี! ต่อรอง หรือทอดเวลาการชําระหนี! ในส่วนทีเกียวกับสินทรัพย์อา้ งอิง (Moratorium)
อย่างไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณี ทีองค์กรภาครัฐประกาศผ่อนเวลาชําระหนี! เป็ นการทัวไป ซึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากผูอ้ อกสินทรัพย์
อ้างอิงปฏิเสธหรือผิดนัดชําระหนี! เช่น องค์กรภาครัฐประกาศเลือนกําหนดการชําระหนี! หรือเปลียนแปลงเงือนไขการชําระหนี! เป็ น
ต้น
เงือนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน
1.) ในกรณีทีไม่เกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนีS (Credit Event) ของสินทรัพย์อา้ งอิง หรือ ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง
กองทุนจะชําระคืนเงินต้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี! /เงินฝากทั!งในและต่างประเทศ และผลตอบแทนจากการเข้าทํา
ธุรกรรม CDS แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
2.) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนีS (Credit Event) ของสินทรัพย์อา้ งอิง หรือ ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง
กองทุนจะต้องขายตราสารหนี! และ/หรือถอนเงินฝากบางส่วน เพือนําเงินมาชําระให้แก่ผโู้ อนความเสียงด้านเครดิตเท่ากับขนาดของ
ธุรกรรม CDS ส่งผลให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงเท่ากับขนาดของธุรกรรม CDS ดังนั!น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้เงินต้น
และผลตอบแทนจากตราสารแห่งหนี! และ/หรือเงินฝากดังกล่าว
โดยผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตจะเป็ นผูเ้ รียกให้ผอู้ อกสินทรัพย์
อ้างอิงชําระคืนเงินทีคงค้างและผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ! นจากการดําเนิ นการเรียกชําระคืน
ทั!งหมด ในกรณีทีผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิตได้รบั ชําระคืนหนี! จํานวนดังกล่าวจากผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงในภายหลัง ผูโ้ อนความ
เสียงด้านเครดิตมีหน้าทีในการนําส่งเงินตามสัดส่วนทีกองทุนควรจะได้รบั มายังกองทุน เพือส่งต่อให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนต่อไป
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ความเสียงอืนๆ ซึงส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ดังนี!
• การเปลียนแปลงผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง ผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงรายเดิมอาจสิ! นสภาพหรือเกิดบางเหตุการณ์ เช่น เกิดการควบรวม
กิจการ และสินทรัพย์อา้ งอิงถูกโอนไปยังผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิงรายใหม่ (ผูส้ ืบสิทธิ) ส่งผลให้กองทุนเผชิญความเสียงด้านเครดิตของผู้
ออกสินทรัพย์อา้ งอิงรายใหม่
• การเปลียนแปลงสินทรัพย์อา้ งอิง อาจเกิดเหตุการณ์ทีสินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าลดลงตํากว่าขนาดของธุรกรรม CDS อย่างมีนัยสําคัญ
และเกิดมีสินทรัพย์อา้ งอิงใหม่เพิมเติม ส่งผลให้กองทุนเผชิญความเสียงด้านเครดิตของสินทรัพย์อา้ งอิงใหม่เพิมเติม
• คู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ในกรณีทีคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้เกียวกับผูส้ ืบสิทธิของผูอ้ อกสินทรัพย์อา้ งอิง อาจทําให้ธุรกรรม
สิ! นสุดลงก่อนกําหนด ในกรณีดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนโดยรวมทีกองทุนจะได้รบั จากธุรกรรม CDS และบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกกองทุน ซึงส่งผลให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจะไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามทีระบุไว้
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
เนื องจากการทําธุรกรรม CDS ดังกล่าวข้างต้นเป็ นการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการ (บริษทั ย่อย) ในฐานะผูจ้ ดั ตั!งและจัดการกองทุน และ
มีฐานะเป็ นผูร้ บั โอนความเสียงด้านเครดิตกับบมจ.ธนาคารกสิกรไทย (บริษัทแม่) ซึงมีฐานะเป็ นผูโ้ อนความเสียงด้านเครดิต ดังนั!น ธุรกรรม
นี! จึงเป็ นธุรกรรมทีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยข้อตกลงต่างๆ ในการทําธุรกรรมนั!น คูส่ ญ
ั ญาได้เจรจา
ต่อรองและได้ขอ้ ยุติโดยใช้ขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีวิญ^ูชนจะพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจ
ต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีเป็ นบุคคลทีมีความเกียวข้องกัน (Arm’s length basis) และบมจ.ธนาคารกสิกรไทยจะทําหน้าที
เป็ นผูแ้ ทนในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของธุรกรรม (Calculation Agent) ซึงในการทําธุรกรรมกองทุนจะได้รบั ค่าตอบแทนในรูปแบบของ
ค่าธรรมเนี ยมจากบมจ.ธนาคารกสิกรไทย และเมือเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี! (Credit Event) ของสินทรัพย์อา้ งอิงหรือผูอ้ อก
สินทรัพย์อา้ งอิง กองทุนมีหน้าทีในการชําระเงินให้แก่บมจ.ธนาคารกสิกรไทยตามขนาดของธุรกรรม CDS และบริษัทจัดการกําหนดให้มี
ข้อตกลงทีกําหนดให้ผโู้ อนความเสียงด้านเครดิตรับรองทีจะคง unhedged economic exposure ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์
อ้างอิง เพือให้ผโู้ อนความเสียงด้านเครดิตยังคงมีส่วนได้เสีย (skin in the game) เมือกระทําการในฐานะทีเป็ นผูแ้ ทนในการเรียกให้ผอู้ อก
สินทรัพย์อา้ งอิงชําระคืนเงินทีคงค้าง
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………….…. เลขทีบัญชีกองทุน ………………………………………………...……………………… รับทราบว่าข้อมูลที
ปรากฏในเอกสารนี! เป็ นข้อมูลเบื! องต้นเกียวกับความเสียง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนของกองทุนเปิ ดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 ห้ามขายผู ้
ลงทุนรายย่อย (KEC1-UI) รวมถึงความเสียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคําเตือนในการลงทุน ซึงปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี! ชวนทีข้าพเจ้าได้รบั
ทราบไปก่อนหน้านี! เป็ นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมทีจะผูกพันตนเองตามข้อกําหนดและเงือนไขทีปรากฏในหนังสือชีS ชวนของบริษัท
จัดการทุกประการ รวมทัSงสละสิทธิเรียกร้องสําหรับความรับผิดใดๆ ทีเกิดขึS นจากการมีอยูข่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆดังกล่าว ซึง
การทีขา้ พเจ้ารับทราบและสละสิทธิตามหนังสือฉบับนีS
ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการทีขา้ พเจ้าได้มีหนังสือรับทราบ/สละสิทธิให้แก่บริษัท
จัดการตามเอกสารทีเกียวข้องอืนในส่วนทีเกียวกับการลงทุน
ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ีมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี!
ก. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ ง ดังนี!
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั!งแต่ 200 ล้านบาทขึ! นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื! อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั!งแต่ 40 ล้านบาทขึ! นไป หรือในกรณีทีนับ
รวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั!งแต่ 80 ล้านบาทขึ! นไป ทั!งนี! ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ข. กรณีบุคคลธรรมดาซึงนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ ง ดังนี!
 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หกั ด้วยหนี! สิน) ตั!งแต่ 70 ล้านบาทขึ! นไป ทั!งนี! สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึงใช้เป็ นทีพักอาศัย
ประจํา
 มีรายได้ต่อปี ตั!งแต่ 10 ล้านบาทขึ! นไป หรือในกรณีทีไม่นับรวมกับคูส่ มรสแล้วมีรายได้ต่อปี ตั!งแต่ 7 ล้านบาทขึ! นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัวo เงินคลัง พันธบัตร ตัวo เงิน หน่ วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื! อหลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือ
สัญญาซื! อขายล่วงหน้าตั!งแต่ 25 ล้านบาทขึ! นไป หรือในกรณีทีนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั!งแต่ 50 ล้านบาทขึ! นไป
..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)

วันที.......................................................................
- สําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน4

