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 การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 2 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Enhanced Credit 2 Fund Not for Retail Investors 
KEC2-UI 

 
กองทุนรวมตราสารหนี?  

กองทุนรวมที@เนน้ลงทุนแบบมีความเสี@ยงตา่งประเทศ 
 

หนงัสือชี? ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

การเขา้ร่วมตอ่ตา้นทุจริต : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

ขอ้มลู ณ วนัที� 5 กรกฎาคม 2562 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 
(กองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั?น) 

กองทุนรวมที@มีความเสี@ยงสูงหรอืซบัซอ้น 

กองทุนนี? ไม่ถูกจาํกดัความเสี@ยงดา้นการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทั @วไป  
จงึเหมาะกบัผูล้งทุนที@รบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่านั?น 

และผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี? ในช่วงเวลา 9 เดือนได ้ดงันั?น หากมีปัจจยัลบ 
ที@สง่ผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจาํนวนมาก 

 

คุณกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี? เหมาะกบัใคร? 

คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่าธรรมเนียม 

ผลการดาํเนินงาน 

ขอ้มูลอื@นๆ 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที@ลงทุน 

IPO: 17 – 23 กรกฎาคม 2562 

Fund ID : G17 
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� นโยบายการลงทุน 
- กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี' และ/หรือเงินฝากทั'งในและต่างประเทศ ซึ�งอาจมีการลงทุนกระจุกตวัในตราสารแห่ง
หนี' ของผูอ้อกรายใดๆ ไดถึ้งรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนได ้
- กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และ
จะลงทุนในสญัญาซื' อขายล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนทั'งจาํนวน 
- กองทุนในฐานะเป็นผูร้บัโอนความเสี�ยงดา้นเครดิตจะเขา้ทาํธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) สญัญาซื' อขายล่วงหน้า
ประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ที�เป็น Credit Default Swap (CDS) กบัคู่สญัญาที�มีฐานะเป็นผู ้
โอนความเสี�ยงดา้นเครดิตหรือผูซื้' อสญัญาซื' อขายล่วงหน้า (Buyer) ซึ�งจะส่งผลใหก้องทุนมีภาระผูกพนัที�จะตอ้งชาํระ
เงินใหแ้ก่ผู ้โอนความเสี�ยงดา้นเครดิตเมื�อเกิดเหตุการณ์ที�มีผลต่อการชําระหนี'  (Credit event) ของสินทรัพย ์
(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference entity) ที� CDS อา้งอิง โดยกองทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจาก
การดาํรงฐานะผูร้บัโอนความเสี�ยงดา้นเครดิต 
- กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื' อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) ธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์
(securities lending) สญัญาซื' อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อการป้องกนัความเสี�ยง (Hedging) และเพื�อการเพิ�ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั'งตราสารที�มีสญัญาซื' อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 
- กองทุนจะไม่ทาํธุรกรรมการขายหลกัทรพัยที์�ตอ้งยืมมาเพื�อการส่งมอบ (short sell) การกูย้ืมเงินหรือการทาํ repo 
เพื�อประโยชน์ในการจดัการลงทุน 
รายละเอียดการลงทุนของกองทุน 

กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดงันี'  
ส่วนที@ 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี' และหรือเงินฝากทั'งในและต่างประเทศ รวมทั'งอาจมีไวซึ้�งหลักทรัพยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื�นใดตามที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหก้องทุนตราสารหนี' ลงทุนได ้ในอตัราส่วน
ประมาณรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 
ส่วนที@ 2 กองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาในฐานะผูข้าย (Seller) สัญญาซื' อขายล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิตอนุพันธ ์
(Credit derivatives) ที�เป็น Credit Default Swap (CDS) (ผูร้บัโอนความเสี�ยงดา้นเครดิต) กบัคู่สญัญาที�มีฐานะเป็นผู ้
ซื' อ (Buyer) สญัญาซื' อขายล่วงหนา้ (ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิต) ซึ�งจะส่งผลใหก้องทุนมีภาระผูกพนัที�จะตอ้งชาํระเงิน
ใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตเมื�อเกิดเหตุการณที์�มีผลต่อการชาํระหนี'  (Credit event) ของสินทรพัย ์(Reference 
obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference entity) ที� CDS อา้งอิง  โดยกองทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการดาํรง
ฐานะผูร้บัโอนความเสี�ยงดา้นเครดิต ทั'งนี'  มูลค่าตามสญัญาดงักล่าวจะคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 35 ของมูลค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมีรายละเอียด ดงันี'  
 

 
 
 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 
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คู่สญัญาในฐานะผูร้บัโอนความเสี@ยง
ดา้นเครดิตหรือผูข้ายสญัญาซื? อขาย
ล่วงหนา้  (Seller) 

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 2 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

คู่สญัญาในฐานะผูโ้อนความเสี@ยงดา้น
เครดิตหรือผูซื้? อสญัญาซื? อขายล่วงหนา้ 
(Buyer) 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

สินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) การชาํระเงินประมลูคลื�นความถี�ยา่น 900 MHz งวดที� 4 ซึ�งคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ออกใหแ้ก่
ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง 

ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง  
(Reference entity) 

บริษัท ทร ูมฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั �น จาํกดั ไดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถือ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ' ง จาํกดั 

วนัสิ? นสุดอายขุองสญัญา CDS 
(Scheduled Termination Date) 

ประมาณ 9 เดือน โดยวนัสิ' นสุดอายุของสญัญา CDS จะเกิดขึ' นภายหลงัจากวนัครบ
กาํหนดชาํระหนี'  (Scheduled Repayment Date) บวกดว้ยระยะผ่อนผนัการชาํระหนี'  
(Grace period) ของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง โดยวนัสิ' นสุดอายุของสญัญา CDS อาจ
สิ' นสุดลงก่อนกาํหนดไดใ้นกรณีตามขอ้ ข.(1) การที�ธุรกรรมสิ' นสุดก่อนระยะเวลาที�
กาํหนด ภายใตห้วัขอ้ความเสี�ยงของกองทุนในฐานะผูร้บัโอนความเสี�ยง ซึ�งในกรณี
ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนโดยรวมที�กองทุนจะไดร้บัจาก
ธุรกรรม และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกกองทุน ซึ�งส่งผลใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที�ระบุไว ้

เหตกุารณที์@มีผลตอ่การชาํระหนี?  
(Credit event) มีดงันี?  

1) การลม้ละลาย (Bankruptcy) – เหตุการณ์ที�บ่งถึงหรือยืนยนัว่าผูอ้อกสินทรัพย์
อา้งอิงนั'นมีภาวะหนี' สินลน้พน้ตวัหรือลม้ละลาย  

2)  การไม่ชาํระหนี'  (Failure to Pay) – การที�ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงไม่สามารถชาํระ
เงินตามสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) ไดภ้ายหลงัวนัครบกาํหนดชาํระ
หนี'  (Scheduled Repayment Date) และระยะผ่อนผันการชําระหนี'  (Grace 
period) 

3) การปรับโครงสรา้ง (Restructuring) – มีการปรับโครงสรา้งในส่วนที�เกี�ยวกบั
สินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) อยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี'  
3.1 การปรบัลดยอดเงินตน้หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที�พึงชาํระ หรือการเลื�อน หรือ
การทอดเวลาในการชาํระออกไป อย่างไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณีที�องคก์รภาครฐั
ประกาศผ่อนเวลาชาํระหนี' เป็นการทั �วไป ซึ�งไม่ไดมี้สาเหตุมาจากผูอ้อกสินทรพัย์
อา้งอิงปฏิเสธหรือผิดนัดชําระหนี'  เช่น องคก์รภาครัฐประกาศเลื�อนกําหนดการ
ชาํระหนี'  หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชาํระหนี'  เป็นตน้ 
3.2 ขอ้เรียกรอ้งชั'นรอง (Subordination) 

4) เมื�อผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงไม่ชาํระหนี' ภายในวนัครบกาํหนดชาํระหนี' หรือมีการปรบั
โครงสรา้งสินทรพัยอ์า้งอิง และเกิดเหตุการณอ์ยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี'   
4.1 การปฏิเสธชาํระหนี'  (Repudiation) - ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงปฏิเสธ ยกเวน้ 
ไม่ยอมรับ หรือบอกปัดสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) หรือยกขอ้ต่อสู้
เกี�ยวกบัความสมบรูณข์องสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation)  
4.2 การผ่อนเวลาชาํระหนี'  (Moratorium) - การที�ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง หรือ
องคก์รภาครฐั (Governmental authority) ที�เกี�ยวขอ้งใดๆ ประกาศหรือกาํหนดให้
มีการผ่อนเวลาชาํระหนี'  พกัการชาํระหนี'  (Standstill) ต่อรอง (Roll over) หรือ
ทอดเวลาการชาํระหนี'  (Deferral) ในส่วนที�เกี�ยวกบัสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference 
obligation) อยา่งไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณีที�องคก์รภาครฐัประกาศผ่อนเวลาชาํระ
หนี' เป็นการทั �วไป ซึ�งไม่ไดมี้สาเหตุมาจากผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงปฏิเสธหรือผิดนัด
ชาํระหนี'  เช่น องคก์รภาครฐัประกาศเลื�อนกาํหนดการชาํระหนี'  หรือเปลี�ยนแปลง
เงื�อนไขการชาํระหนี'  เป็นตน้ 
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เงื@อนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน 

กรณีที@ 1 ไม่เกิดเหตกุารณที์@มีผลตอ่การชาํระหนี?  (Credit Event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้อก

สินทรพัยอ์า้งอิง (Reference entity) 

กองทุนจะชาํระคืนเงินตน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแหง่หนี' และ/หรือเงินฝากทั'งในและต่างประเทศ และผลตอบแทนจาก
การเขา้ทําธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) สญัญาซื' อขายล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ที�เป็น Credit 
Default Swap (CDS) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

กรณีที@ 2 เกิดเหตกุารณที์@มีผลตอ่การชาํระหนี?  (Credit Event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย์

อา้งอิง (Reference entity) 

1) เมื�อเกิดเหตุการณที์�มีผลต่อการชาํระหนี'  (Credit event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้อก
สินทรพัยอ์า้งอิง (Reference entity) กองทุนจะตอ้งนําเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหนี' และ/หรือเงินฝากทั'งในและ
ต่างประเทศที�ลงทุนอยูม่าชาํระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตตามขนาดของธุรกรรมที�กองทุนเขา้เป็นคู่สญัญา 
(Notional Amount) ดงันั'น ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดเ้งินตน้และผลตอบแทนจากตราสารแห่งหนี' และ/หรือเงินฝากดงักล่าวที�
กองทุนนําเงินลงทุนมาชาํระใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิต 

2) ภายหลงัจากที�กองทุนชาํระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตครบตามสญัญา มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนจะลดลง
เท่ากบัขนาดของธุรกรรมที�กองทุนเขา้เป็นคู่สญัญา (Notional Amount) อยา่งไรก็ตาม เพื�อใหก้องทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนไดร้บัความสญูเสียนอ้ยที�สุด บริษัทจดัการจะกาํหนดหนา้ที�ใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตในการใชค้วาม
พยายามอยา่งดีที�สุดในการเรียกใหผู้อ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงชาํระคืนเงินที�คงคา้งและถึงกาํหนดชาํระสาํหรบัสินทรพัยอ์า้งอิง 
(“เงินที�เรียกใหช้าํระคืน (Recovery)”) และจะจดัใหมี้การดาํเนินการทางกฎหมายเพื�อใหเ้งินที�เรียกชาํระคืนตามสดัส่วนของ
จาํนวนเงินที�กองทุนไดช้าํระใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตต่อมลูค่าทั'งหมดของสินทรพัยอ์า้งอิงนั'นส่งผ่านมายงักองทุน 
หรือผูสื้บสิทธิของกองทุน (Successor) หรือตวัแทนที�บริษัทจดัการกาํหนด โดยผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตจะเป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ' นจากการดาํเนินการเรียกชาํระคืนทั'งหมด ซึ�งในที�สุดแลว้กองทุนจะดาํเนินการเฉลี�ยเงินคืน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยตามสดัส่วนของจาํนวนหน่วยลงทุนที�ผูถื้อหน่วยลงทุนถือครอง  

3) สาํหรบัในส่วนของตราสารแห่งหนี' และ/หรือเงินฝากทั'งในและต่างประเทศที�เหลืออยู่ กองทุนจะถือจนครบกาํหนดอายุ
ของทรพัยสิ์นและชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของจาํนวนหน่วยลงทุนที�ผูถื้อหน่วยลงทุนถือครอง 
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แผนภาพประกอบการอธิบาย 

กรณีที@ 2 เกิดเหตกุารณที์@มีผลตอ่การชาํระหนี?  (Credit Event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย์
อา้งอิง (Reference entity)  

เมื�อกองทุนไดร้บัแจง้จากผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิต (CDS Buyer) ว่าเกิดเหตุการณที์�มีผลต่อการชาํระหนี'  (Credit Event) 

 
เมื�อผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิต (CDS Buyer) ไดร้บัเงินที�เรียกใหช้าํระคืน (Recovery) จากผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง 
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ประมาณการอตัราการรบัซื? อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิในกรณีไม่เกิดเหตกุารณที์@มีผลตอ่การชาํระหนี?  (Credit Event) 
เมื�อสิ' นสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซื' อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมอีตัราผลตอบแทนโดยเฉลี�ยประมาณรอ้ยละ 2.40 ต่อปีของเงิน
ลงทุนเริ�มแรก ซึ�งคาํนวณจากการลงทุนสาํหรบัระยะเวลาประมาณ 9 เดือน โดยพอรต์การลงทุนของกองทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มรีายละเอียด
ของตราสารที�จะลงทุน ดงันี'  

ตราสารที@ลงทนุ/การเขา้ทาํธุรกรรมของกองทนุ 
อนัดบัความ

น่าเชื@อถือของผู ้
ออกตราสาร*** 

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

ประมาณการ
สดัสว่น 

การลงทนุ/การ
เขา้ทาํธุรกรรม 
โดยประมาณ 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที@
กองทนุจะ

ไดร้บัในรูปเงิน
บาท 
(ตอ่ปี) 

สว่นที@ 1 * 
การลงทนุใน 

ตราสารแห่งหนี?  
และ/หรอืเงินฝาก 

บตัรเงินฝาก  Qatar National Bank, 
ประเทศกาตาร ์

Aa3/Moody's 2.35% 35.00% 0.82% 

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, 
ประเทศกาตาร ์

A3/Moody's 2.50% 35.00% 0.88% 

เงินฝาก Bank of China, ประเทศจนี A1/Moody's 2.06% 30.00% 0.62% 

สว่นที@ 2 ** 
การเขา้ทาํธุรกรรม 

ธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) 
สญัญาซื' อขายล่วงหน้าประเภทสญัญา
เครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) 
ที�เป็น Credit Default Swap (CDS) 
ที�อา้งอิงกบัเหตุการณ์ที�มผีลต่อการ
ชาํระหนี'  (Credit event) ของ
สินทรพัยอ์า้งอิง (Reference 
obligation) หรือบริษัท ทร ูมฟู เอช 
ยนิูเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชั �น จาํกดั 
(ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference 
entity)) 

BBB+/TRIS  35.00% 0.56% 

ประมาณการค่าใชจ้า่ยกองทนุ (ถา้มี)***** (0.48%) 

ประมาณการผลตอบแทนที@ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัเมื@อรบัซื? อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตั ิ(ตอ่ปี) 2.40% 
* สาํหรบัการลงทุนในตราสารแหง่หนี' และ/หรือเงินฝากทั'งในและต่างประเทศในสว่นที� 1 บริษัทจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการเปลี�ยนแปลงทรพัยสิ์นที�ลงทุนหรือ
สดัสว่นการลงทุนไดก้็ต่อเมื�อเป็นการดาํเนินการภายใตส้ถานการณที์�จาํเป็นและสมควรเพื�อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั โดยไมท่าํใหค้วามเสี�ยงของ
ทรพัยสิ์นที�ลงทุนเปลี�ยนแปลงไปอยา่งมีนัยสาํคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี' และ/หรือเงินฝากอื�นแทน และ/หรือเพิ�มเติมจากตราสารที�ระบุไว ้
ขา้งตน้ ซึ�งตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารที�ลงทุนอาจมีการ
เปลี�ยนแปลงได ้ทั'งนี'  การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที�ประมาณการไว ้ 
** ประมาณการผลตอบแทนและสดัสว่นการเขา้ทาํธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) สญัญาซื' อขายล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ที�
เป็น Credit Default Swap (CDS) ในสว่นที� 2 อาจเปลี�ยนแปลงได ้หรือในกรณีที�ธุรกรรม CDS สิ' นสุดกอ่นระยะเวลาที�กาํหนด จะสง่ผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไมไ่ด้
รบัผลตอบแทนตามอตัราที�ประมาณการไว ้ 
ทั'งนี'  สดัส่วนการเขา้ทาํธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) สญัญาซื' อขายล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ที�เป็น Credit Default Swap 
(CDS) จะคาํนวณโดยใชม้ลูค่าตามสญัญา (Notional Amount) โดยอตัราผลตอบแทนจากการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขวา่ จะตอ้งไมเ่กิด
เหตุการณที์�มีผลต่อการชาํระหนี'  (Credit Event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference entity) ตามที�ไดร้ะบุไวใ้น
โครงการ โดยในกรณีที�เกิดเหตุการณที์�มีผลต่อการชาํระหนี'  (Credit event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference 
entity) กองทุนจะตอ้งนําเงินลงทุนในสว่นที� 1 ที�ลงทุนอยูม่าชาํระเงินใหแ้กผู่โ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตตามขนาดของธุรกรรมที�กองทุนเขา้เป็นคู่สญัญา 
(Notional Amount) ดงันั'น ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดเ้งินตน้และผลตอบแทนจากตราสารแหง่หนี' และ/หรือเงินฝากดงักล่าวที�กองทุนนําเงินลงทุนมาชาํระใหแ้กผู่ ้
โอนความเสี�ยงดา้นเครดิต 
*** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�แสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหนึ�งในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�บริษัทจดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน  
**** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนที�เสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัที� 3 กรกฎาคม 2562  
***** ค่าใชจ้า่ยของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการแลว้) สามารถเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที�กองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกวา่ที�ได้
เปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ�มเติมได ้ทั'งนี'  ไมเ่กินเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการที�ระบุไวใ้น
โครงการ 
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ความเสี@ยงของกองทุนในฐานะผูร้บัโอนความเสี@ยงดา้นเครดิตจากการเขา้ทาํธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) สญัญาซื? อขาย
ล่วงหนา้ประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ที@เป็น Credit Default Swap (CDS) โดยรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงปัจจยั
ความเสี�ยงดงัต่อไปนี'  

ก. ความเสี@ยงเมื@อเกิดเหตกุารณที์@มีผลตอ่การชาํระหนี?  (Credit event)  

เมื�อเกิดเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหนี'  (Credit Event) ภายในระยะเวลาหนึ�ง ซึ�งโดยทั �วไปจะไม่เกินวนัที�
กาํหนดใหเ้ป็นวนัสิ' นสุดของธุรกรรม (รวมเรียกวา่ “ระยะเวลาที�มีความเสี�ยง”) กองทุนอาจมีหน้าที�ตอ้งชาํระจาํนวนเงินที�ชาํระเป็นเงิน
สดใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิต ซึ�งก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบต่อมลูค่าของกองทุนเมื�อกองทุนตอ้งชาํระจาํนวนเงินที�ชาํระเป็นเงิน
สดเมื�อเกิดเหตุการณ์ที�มีผลต่อการชาํระหนี' ตามที�จะไดก้ล่าวต่อไปนี'  

เมื�อกองทุนตอ้งชาํระจาํนวนเงินที�ชาํระเป็นเงินสด มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนจะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการชาํระเงินดงักล่าว 
ซึ�งจะเท่ากบัขนาดของธุรกรรมที�กองทุนเขา้เป็นคู่สญัญา (Notional Amount) อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการจะดาํเนินมาตรการเพื�อให้
กองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไดร้บัความสญูเสียน้อยที�สุดดว้ยการกาํหนดหนา้ที�ใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตในการใช้
ความพยายามอยา่งดีที�สุดในการเรียกใหผู้อ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงชาํระคืนเงินที�คงคา้งและถึงกาํหนดชาํระสาํหรบัสินทรพัยอ์า้งอิง (“เงินที�
เรียกใหช้าํระคืน (Recovery)”)) ภายหลงัจากที�กองทุนชาํระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตเป็นที�เรียบรอ้ย บริษัทจดัการจะจดั
ใหมี้การดาํเนินการทางกฎหมายเพื�อใหเ้งินที�เรียกชาํระคืนตามสดัส่วนของจาํนวนเงินที�กองทุนไดช้าํระใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี�ยงดา้น
เครดิตต่อมลูค่าทั'งหมด (Notional Amount) ของสินทรพัยอ์า้งอิงนั'นส่งผ่านมายงักองทุน หรือผูสื้บสิทธิของกองทุน (Successor) หรือ
ตวัแทนที�บริษัทจดัการกาํหนด ซึ�งในที�สุดแลว้จะดาํเนินการเฉลี�ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยตามสดัส่วนของจาํนวนหน่วยลงทุนที�ผูถื้อ
หน่วยลงทุนนั'นถืออยู ่อนึ�ง หน้าที�เช่นวา่นี' ใหค้งอยูต่่อไปแมภ้ายหลงัการบอกเลิกธุรกรรม อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีความไม่แน่นอนวา่ ผู้
โอนความเสี�ยงดา้นเครดิตจะสามารถเรียกเงินที�เรียกใหช้าํระคืนไดห้รือไม่และเป็นจาํนวนเงินเท่าใด ซึ�งในกรณีดงักล่าวขึ' นอยูก่บั  

(ก) ความสามารถของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงในการปฏิบติัหน้าที�เกี�ยวกบัสินทรพัยอ์า้งอิงเมื�อเกิดเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถ
ในการชาํระหนี'  และ  

(ข) ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตจะสามารถปฏิบติัหน้าที�โดยใชค้วามพยายามอยา่งดีที�สุดไดอ้ยา่งไรและเพียงใดในการเรียกใหผู้อ้อก
สินทรพัยอ์า้งอิงชาํระคืนเงินที�คงคา้ง 

ดงันั'น บริษัทจดัการจึงกาํหนดใหมี้ขอ้ตกลงที�กาํหนดใหผู้โ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตรบัรองที�จะคง unhedged economic exposure ไว ้
ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 65 ของมลูค่าสินทรพัยอ์า้งอิง (ตราบเท่าที�ยงัคงมีสินทรพัยอ์า้งอิงนั'นอยู)่ เพื�อใหผู้โ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตยงัคงมี
ส่วนไดเ้สีย (skin in the game) เมื�อกระทาํการในฐานะที�เป็นผูแ้ทนในการเรียกใหผู้อ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงชาํระคืนเงินที�คงคา้ง 

ข. เหตกุารณเ์กิดขึ? นในระยะเวลาที@ไม่เหมาะสม 

(1) การที@ธุรกรรมสิ? นสุดก่อนระยะเวลาที@กาํหนด 

เมื�อคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัไดเ้กี�ยวกบัผูสื้บสิทธิของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (ไดแ้ก่ ผูสื้บสิทธิของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงเดิมตามที�
คู่สญัญาจะไดต้กลงรว่มกนัในกรณีที�ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงเดิมสิ' นสภาพลงและสินทรพัยอ์า้งอิงนั'นโอนไปยงับุคคลอื�นโดยเหตุแหง่การ
ดาํเนินการตามกฎหมายบริษัท (เช่น การควบรวมกิจการ) ในระหวา่งระยะเวลาที�มีความเสี�ยง ทั'งนี'  ตามที�ไดก้ล่าวในรายละเอียด
ต่อไปในขอ้ ค.(1) ดา้นล่างนี' )) รวมทั'งการที�มีสินทรพัยอ์า้งอิงเพิ�มเติม หรือสินทรพัยอ์า้งอิงทดแทนสินทรพัยอ์า้งอิงเดิม (ตาม
รายละเอียดที�ไดก้ล่าวต่อไปในขอ้ ค. ดา้นล่างนี' นั'น) อาจทาํใหธุ้รกรรมสิ' นสุดลงก่อนกาํหนด ในกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อผลตอบแทนโดยรวมที�กองทุนจะไดร้บัจากธุรกรรม และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกกองทุน ซึ�งส่งผลใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที�ระบุไวไ้ด ้
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(2) ความเสี@ยงภายหลงัจากวนัที@กาํหนดใหเ้ป็นวนัสิ? นสุดอายุของสญัญา CDS 

ในบางกรณี วนัไถ่ถอนอาจเกิดขึ' นภายหลงัจากวนัที�กาํหนดใหเ้ป็นวนัสิ' นสุดอายุของสญัญา CDS ทั'งนี'  ตามที�บริษัทจดัการจะพิจารณาเห็น
วา่จาํเป็น กรณีเช่นวา่นี' ไดแ้ก่ ระยะเวลาบางช่วงที� 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions ซึ�ง International Swaps and Derivatives 
Association, Inc. ประกาศใชนั้'นกาํหนดไว ้โดยเกิดขึ' นภายหลงัจากวนัที�กาํหนดใหเ้ป็นวนัสิ' นสุด เช่น ระยะเวลาสาํหรบัการนําส่งคาํบอก
กล่าว การประเมินค่าสินทรพัยอ์า้งอิง และ/หรือการชาํระจาํนวนเงินที�ชาํระเป็นเงินสดเมื�อเกิดเหตุการณ์ที�มีผลต่อการชาํระหนี'  (Credit 
Event) ภายในระยะเวลาที�กาํหนด ทาํใหมี้ความเป็นไปไดแ้ละมีความจาํเป็นที�กองทุนอาจกาํหนดวนัไถ่ถอนภายหลงัจากวนัที�กาํหนดให้
เป็นวนัสิ' นสุดได ้

ค. การเปลี@ยนแปลงลกัษณะความเสี@ยงดา้นเครดิตของกองทุน 

(1) การลม้ละลายซึ@งเป็นเหตกุารณที์@มีผลตอ่การชาํระหนี? ของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Bankruptcy Credit Event) 

เหตุการณ์ที�มีผลต่อการชาํระหนี' ของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Credit Event) ทั'ง 4 ประเภทตามธุรกรรมนั'นเป็นเหตุการณ์สาํหรบัสินทรพัย์
อา้งอิงเท่านั'น เวน้แต่กรณีที�เป็นการลม้ละลาย ซึ�งอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัหน้าที�ส่วนอื�นของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง เหตุการณ์ที�มีผลต่อการ
ชาํระหนี' ของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Credit Event) ดงักล่าวนี' มิไดจ้าํกดัเฉพาะสาํหรบัสินทรพัยอ์า้งอิงของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงเท่านั'น 
แต่ยงัหมายรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ดงัต่อไปนี'  ไดแ้ก ่การที�ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงเลิกกิจการ (ซึ�งมิไดเ้กิดจากการดาํเนินการตามกฎหมาย
บริษัท) การที�ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงไม่สามารถชาํระหนี' ได ้ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงเจรจาต่อรองเกี�ยวกบัการชาํระหนี' กบั หรือเพื�อประโยชน์
ของเจา้หนี' เป็นการทั �วไป หรือการมีมติเลิกบริษัท การริเริ�มกระบวนการ หรือกรณีที�มีกระบวนพิจารณาเกี�ยวกบักฎหมายลม้ละลาย การ
แต่งตั'งเจา้หน้าที�ในการดาํเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีลม้ละลาย และการบงัคบัคดีเอากบัสินทรพัยท์ั'งหมดหรือส่วนที�สาํคญัของผู้
ออกสินทรพัยอ์า้งอิง หรือเหตุการณ์อื�นใดที�สามารถเทียบเคียงกนัได ้

(2) การเปลี@ยนแปลงผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง 

บริษัทจดัการเขา้ทาํธุรกรรมในนามกองทุน โดยความเสี�ยงดา้นเครดิตบางประการที�เกี�ยวกบัสินทรพัยอ์า้งอิงนั'นโอนจากผูโ้อนความเสี�ยง
ดา้นเครดิตไปยงักองทุนในฐานะที�เป็นผูร้บัโอนความเสี�ยงดา้นเครดิต ขอ้ตกลงต่างๆ ในการทาํธุรกรรมนั'นคู่สญัญาไดเ้จรจาต่อรองและ
จดัทาํรา่งสญัญาขึ' นเพื�อใหค้วามเสี�ยงดา้นเครดิตนั'นจาํกดัอยูเ่ฉพาะสินทรพัยอ์า้งอิง ทั'งนี'  มีขอ้ยกเวน้เพียงประการหนึ�ง หากผูอ้อก
สินทรพัยอ์า้งอิงสิ' นสภาพไป และสินทรพัยอ์า้งอิงทั'งหมด (ตลอดจนสินทรพัยอ์า้งอิงเพิ�มเติมดว้ย ถา้มี) โอนไปยงับุคคลอื�นโดยเหตุแหง่
การดาํเนินการตามกฎหมายบริษัท (เช่น การควบรวมกิจการ) ในระหวา่งระยะเวลาที�มีความเสี�ยง (“เหตุการณ์ที�มีการสืบสิทธิ”) 
คู่สญัญาอาจตกลงกนัเพื�อกาํหนดบุคคลอื�นใดใหเ้ป็นผูสื้บสิทธิของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงเดิม (“ผูสื้บสิทธิ”) สาํหรบัทั'งธุรกรรมได ้ในกรณี
เช่นวา่นี'  กองทุนจะกลบัเป็นผูมี้ความเสี�ยงเครดิตต่อผูสื้บสิทธิเนื�องจากผูสื้บสิทธิดงักล่าวเป็นผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงคนใหม่ที�มาทดแทนผู้
ออกสินทรพัยอ์า้งอิงเดิม 

(3) การเปลี@ยนแปลงสินทรพัยอ์า้งอิง 

การเขา้ทําธุรกรรมนั'น กองทุนมีความเสี�ยงดา้นเครดิตสาํหรบัเฉพาะสินทรพัยอ์า้งอิงเท่านั'น เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี' ที�มีความเสี�ยงเกิน
กวา่ที�กาํหนดไวส้าํหรบัสินทรพัยอ์า้งอิง แต่อยา่งไรก็ตาม จะเป็นความเสี�ยงของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง 

(ก) เหตกุารณที์@ทาํใหสิ้นทรพัยอ์า้งอิงลดลง 

อาจมีกรณีที�ปริมาณสินทรพัยอ์า้งอิงลดลงก่อนวนัที�กาํหนดใหมี้การชาํระเงิน โดยลดลงตํ �ากวา่ Notional Amount ซึ�งกรณีดงักล่าวอาจเกิด
จากเหตุการณ์ที�อยูใ่นความควบคุมหรือนอกความควบคุมของผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิต เช่น การที�ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงชาํระเงินตาม
สินทรพัยอ์า้งอิงก่อนล่วงหน้า หรือการที�ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตโอนสิทธิตามสินทรพัยอ์า้งอิงใหแ้ก่บุคคลอื�น เมื�อเกิดเหตุการณ์เช่นวา่
นี'  ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิต (โดยมีการตกลงจากกองทุนผ่านบริษัทจดัการ) จะกาํหนดใหห้น้าที�ของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงประการหนึ�ง
หรือมากกวา่นั'นเป็นสินทรพัยอ์า้งอิงเพิ�มเติม (“สินทรพัยอ์า้งอิงเพิ�มเติม”) ซึ�งภายหลงัแต่นั'น จาํนวนรวมของ Notional Amount ของ
สินทรพัยอ์า้งอิงที�มีอยูใ่นปัจจุบนั และอยา่งน้อยสินทรพัยอ์า้งอิงเพิ�มเติมจะเท่ากบัจาํนวน Notional Amount เช่นนี'  จะทาํใหก้องทุนตอ้งรบั
ความเสี�ยงดา้นเครดิตสาํหรบัหน้าที�อื�น (ซึ�งมิใช่สินทรพัยอ์า้งอิงที�มีอยูแ่ต่เดิม) ของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงตามที�ไดก้าํหนดใหเ้ป็นสินทรพัย์
อา้งอิงเพิ�มเติม 
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  (ข) เหตกุารณท์ดแทน 
อาจมีความเป็นไปไดที้�บางช่วงเวลาในระหวา่งระยะเวลาที�มีความเสี�ยงนั'น สินทรพัยอ์า้งอิงจะมิไดเ้ป็นหน้าที�ของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง
อีกต่อไป (โดยสาเหตุอื�นนอกจากเหตุการณ์ที�มีการสืบสิทธิ หรือ เหตุการณ์ที�มีผลต่อการชาํระหนี' ของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Credit 
Event)) (“เหตุการณ์ทดแทน”) ในกรณีเช่นวา่นี'  ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตและกองทุนโดยผ่านบริษัทจดัการอาจตกลงเกี�ยวกบัการ
ทดแทนสินทรพัยอ์า้งอิง (“สินทรพัยอ์า้งอิงทดแทน”) ซึ�งจะตอ้งเป็นหน้าที�โดยชอบของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง 
 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest)  
เนื�องจากการทาํธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้เป็นการทําธุรกรรมระหวา่งบริษัทจดัการ (บริษัทยอ่ย) ในฐานะผูจ้ดัตั'งและจดัการกองทุนซึ�ง
เป็นผูร้บัโอนความเสี�ยงดา้นเครดิตกบับมจ.ธนาคารกสิกรไทย (บริษัทแม่) ซึ�งมีฐานะเป็นผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิต ดงันั'น 
ธุรกรรมนี' จึงเป็นธุรกรรมที�ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ�งมีรายละเอียดดงันี'  
(ก) บริษัทจดัการมีความเกี�ยวขอ้งกบัผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตในฐานะที�เป็นบริษัทยอ่ยของผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิต 
(ข) ขอ้ตกลงต่างๆ ในการทาํธุรกรรมนั'น คู่สญัญาไดเ้จรจาต่อรองและไดข้อ้ยุติโดยใชข้อ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที�
วญิ�ชูนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทั �วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอิทธิพลในการที�เป็นบุคคลที�มี
ความเกี�ยวขอ้ง (arm’s length basis) 
(ค) ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตทาํหน้าที�เป็นผูแ้ทนในการคาํนวณมลูค่ายุติธรรมของธุรกรรม (Calculation Agent) 
(ง) การทาํธุรกรรม กองทุนจะไดร้บัค่าตอบแทนบางประการในรปูแบบของค่าธรรมเนียม (เช่น จาํนวนเงินที�กาํหนดไวแ้น่นอน) 
จากผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิต และ 
(จ) เมื�อเกิดเหตุการณ์ที�มีผลต่อการชาํระหนี'  (Credit event) ของสินทรพัย ์(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์
(Reference entity) ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตมีสิทธิไดร้บัจาํนวนเงินที�ชาํระเป็นเงินสดไม่เกิน Notional Amount จากกองทุน 
ผลกระทบทางลบที@มากที@สุดจากการลงทุนในสญัญาซื? อขายล่วงหนา้ตอ่เงินทุนของกองทุนรวม (Worst case scenario) เป็น
อยา่งไร 

กองทุนในฐานะเป็นผูร้บัโอนความเสี�ยงดา้นเครดิตจะเขา้ทําธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) สญัญาซื' อขายล่วงหน้าประเภทสญัญา
เครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ที�เป็น Credit Default Swap (CDS) กบัคู่สญัญาที�มีฐานะเป็นผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตหรือผู้
ซื' อสญัญาซื' อขายล่วงหน้า (Buyer) ซึ�งจะส่งผลใหก้องทุนมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตเมื�อเกิด
เหตุการณ์ที�มีผลต่อการชาํระหนี'  (Credit event) ของสินทรพัย ์(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference entity) ที� 
CDS อา้งอิง โดยมลูค่าธุรกรรมตามหน้าสญัญาของสญัญาซื' อขายล่วงหน้าที�ประมาณการไว ้(expected gross leverage) คาดวา่จะอยู่
ที�รอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ซึ�งจะส่งผลใหก้องทุนจะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตตามขนาด
ของธุรกรรมที�กองทุนเขา้เป็นคู่สญัญา (Notional Amount) ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ที�มีผลต่อการชาํระหนี'  (Credit event) ของ
สินทรพัย ์(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference entity) โดยเงินที�ตอ้งชาํระดงักล่าวจะนํามาจากเงินลงทุนในส่วน
ของตราสารแหง่หนี' และ/หรือเงินฝากทั'งในและต่างประเทศที�กองทุนลงทุนอยู ่

ทั'งนี'  ผลกระทบทางลบที�มากที�สุดจากการลงทุนขา้งตน้ จะเกิดในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ที�มีผลต่อการชาํระหนี'  (Credit event) ของ
สินทรพัย ์(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference entity) ควบคู่กบัการผิดนัดชาํระหนี' ของผูอ้อกตราสารหนี' และ/
หรือเงินฝากทั'งในและต่างประเทศทุกรายที�กองทุนลงทุนอยู ่หรือกรณีอื�นใดที�ส่งผลใหก้องทุนไม่สามารถชาํระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนความ
เสี�ยงดา้นเครดิตไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด ซึ�งจะส่งผลใหก้องทุนถกูผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตฟ้องรอ้งใหช้าํระเงินตามภาระ
ผกูพนัที�มี  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเสี�ยงดา้นนี' ลงไดจ้ากการศึกษาวเิคราะหปั์จจยัที�เกี�ยวขอ้งที�มีผลกระทบต่อเครดิตของผูอ้อก
สินทรพัยอ์า้งอิงก่อนการเขา้ลงทุนในสญัญาซื' อขายล่วงหนา้ 

� กลยุทธใ์นการบริหารจดัการลงทุน 
กองทุนจะลงทุนครั'งเดียว โดยจะถือทรพัยสิ์นที�ลงทุนไวจ้นครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)  
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� ผูล้งทุนที�มีความเขา้ใจในทรพัยสิ์นที�กองทุนลงทุนซึ�งรวมถึงสญัญาซื' อขายล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์
(Credit derivatives) ที�เป็น Credit Default Swap (CDS)  และสามารถรบัความเสี�ยงไดส้งูมากกวา่ผูล้งทุนทั �วไป  

� ผูล้งทุนที�คาดหวงัผลตอบแทนที�สงูกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที�อาจตํ �ากวา่หุน้ได ้
� ผูล้งทุนที�ยอมรบัและเขา้ใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินตน้ หากผูอ้อกตราสารหรือเงินฝากที�กองทุนลงทุนไม่

สามารถชาํระเงินตน้และดอกเบี' ยคืนได ้หรือในกรณีที�เกิดเหตุการณที์�มีผลต่อการชาํระหนี'  (Credit event) ของ
สินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference entity) 

� ผูล้งทุนที�สามารถลงทุนไดต้ลอดอายุกองทุนในระยะเวลาประมาณ 9 เดือน โดยคาดหวงัผลตอบแทนที�ดีกว่า
การลงทุนในตราสารหนี' ทั �วไป  

กองทุนรวมนี? เหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมนี' ไม่เหมาะกบัใคร 

� ผูล้งทุนที�เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินที�แน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 
� ผูล้งทุนที�ตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื�อรบัเงินในช่วงเวลา 9 เดือน  

 

ทาํอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเสี@ยงของกองทุนนี?  

� อ่านหนังสือชี' ชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

        อยา่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสี�ยงของกองทุนรวมนี' ดีพอ 



KEC2-UI   11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ตวัอยา่ง 

คาํเตอืนที@สาํคญั 
� กองทุนนี' เป็นผลิตภัณฑใ์นตลาดทุนที�มีความเสี�ยงสูงหรือมีความซับซอ้น ซึ�งมีความแตกต่างจากการลงทุนใน

กองทุนรวมทั �วไป ผูล้งทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสาร
ประกอบการเสนอขายกองทุน รวมถึงหนังสือรับทราบความเสี�ยงและขอ้สละสิทธิเกี�ยวกับความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

� กองทุนลงทุนกระจุกตัวในตราสารแห่งหนี' ของผูอ้อกรายใดๆ ไดถึ้งรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนได ้

� กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื' อขายล่วงหน้าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio 
Management) โดยกองทุนในฐานะเป็นผูร้บัโอนความเสี�ยงดา้นเครดิตจะเขา้ทาํธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) 
สญัญาซื' อขายล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ที�เป็น Credit Default Swap (CDS) 
กบัคู่สญัญาที�มีฐานะเป็นผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตหรือผูซื้' อสญัญาซื' อขายล่วงหน้า (Buyer) ซึ�งจะส่งผลให้
กองทุนมีภาระผูกพนัที�จะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิตเมื�อเกิดเหตุการณ์ที�มีผลต่อการชาํระ
หนี'  (Credit event) ของสินทรพัย ์(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference entity) ที� CDS 
อา้งอิง ทั'งนี'  มูลค่าตามสัญญาดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยกองทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการดาํรงฐานะผูร้บัโอนความเสี�ยงดา้นเครดิต 

� เนื�องจากการทาํธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้เป็นการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษัทจดัการ (บริษัทย่อย) ในฐานะผูจ้ดัตั'ง
และจดัการกองทุนซึ�งเป็นผูร้บัโอนความเสี�ยงดา้นเครดิตและบมจ.ธนาคารกสิกรไทย (บริษัทแม่) ซึ�งมีฐานะ
เป็นผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิต ดังนั'น ธุรกรรมนี' จึงเป็นธุรกรรมที�ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) 

� กองทุนจะป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน (Hedging) ทั'งจาํนวน สาํหรบัการลงทุนในตราสารหนี' และ/
หรือเงินฝากต่างประเทศ 

� กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื' อขายล่วงหน้าเพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และตราสารที�มีสญัญาซื' อขายล่วงหน้าแฝง ทาํใหอ้าจมีความเสี�ยงมากกว่ากองทุนที�ลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง จึงอาจมีกาํไร/ขาดทุนสงูกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

� กองทุนอาจไม่ไดร้ับเงินตน้และผลตอบแทนตามที�คาดหมายไว ้ หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารที�กองทุน
ลงทุนไม่สามารถชาํระเงินตน้และดอกเบี' ยคืนได ้หรือในกรณีที�เกิดเหตุการณที์�มีผลต่อการชาํระหนี'  (Credit 
event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference entity) 

� กองทุนนี' ลงทุนกระจุกตวัในประเทศกาตาร ์และประเทศจีน ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของ

พอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 
 



KEC2-UI   12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจยัความเสี@ยงที@สาํคญั 
• ความเสี@ยงจากการผิดนดัชาํระหนี? ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
Credit rating ตาม International credit rating 

ตํ @า AAA AA,A BBB ต ํ @ากว่า BBB unrated สูง 
หมายเหตุ: แรเงากรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารและเงินฝากที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ (credit rating) นั'นเกินกวา่ 
20% ของ NAV 

• ความเสี@ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
อายุเฉลี�ยของทรพัยสิ์นที�ลงทุน 

ตํ @า < 3 เดือน 3 เดือน-1 ปี 1-3 ปี 3–5 ปี >5 ปี สูง 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (SD)  
 
 
 
• ความเสี@ยงจากการกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหนึ@ง (High Issuer Concentration Risk) 
การกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกตราสารรวม 
 

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

 
• ความเสี@ยงจากการเปลี@ยนแปลงของอตัราแลกเปลี@ยน (Exchange Rate Risk) 
การป้องกนัความเสี�ยง FX สาํหรบัการลงทุนในตราสารหนี' และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ 

ทั?งหมด/เกือบทั?งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกนั 

 

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25% ตํ @า สูง 

ต ํ @า สูง 

ต ํ @า สูง 
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ค่าธรรมเนียมที@เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

   

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการจดัการจะสามารถระบุไดเ้มื�อมีการลงทุนจริง เนื�องจากบลจ.จะคาํนวณค่าธรรมเนียม
การจดัการจากอตัราผลตอบแทนของตราสาร ณ วนัที�กองทุนเขา้ลงทุน 

 

 

 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื? อคืน ไมเ่รียกเก็บ ไมเ่รียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี@ยน 

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื' อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใด

จะสงูกวา่ 

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื' อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใด

จะสงูกวา่ 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื�นใดแลว้ 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที�คุณจะไดร้บั  
ดงันั'น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมที@เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(% ตอ่ปีของจาํนวนเงินที@ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมที@เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซื? อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
ค่า
ธร
รม

เนี
ยม

ที@เ
รีย
กเ
ก็บ

จร
ิง 

(%
 ต
อ่ปี

ขอ
งจ
าํน
วน

เงิ
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* ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมมี่ 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

วนัที@จดทะเบียน 24 กรกฎาคม 2562 (อาจเปลี�ยนแปลงได)้ 

อายุโครงการ ประมาณ 9 เดือน โดยไมต่ํ �ากวา่ 8 เดือน  และไมเ่กิน 10 เดือน 

ซื? อและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

  

จาํนวนเงินทุนของโครงการ   : 3,600 ลา้นบาท  

วนัทาํการซื' อ                     : 17 – 23 กรกฎาคม 2562 
มลูค่าขั'นตํ �าของการซื' อ       : 1,000,000 บาท 

*** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิไม่รบัชาํระค่าซื? อหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค 
ในวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย (23 ก.ค. 62)*** 

การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน    : ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะ
สั'น กองทุนเปิดเค ตราสารหนี' ระยะสั'น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั เพื�อซื' อ
กองทุนนี'  ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั'งแรกได ้
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิที�จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื�อ
ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูที้�มีถิ�นฐานอยูใ่น
สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น
ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�งจดัใหมี้ขึ' นและดาํเนินกิจกรรมใน
สหรฐัอเมริกา 

วนัทาํการขายคืน  : บริษัทจดัการจะรบัซื' อคืนหน่วยลงทุนเมื�อครบอายุกองทุน โดยจะ
ประกาศวนัทาํการรบัซื' อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหท้ราบภายใน 15 วนัทาํการ  
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบัซื' อคืนหน่วยลงทุนโดย 
อตัโนมติัของกองทุนไปซื' อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที�ระบุไวใ้นสมุดบญัชี

ขอ้มูลอื@นๆ 

ผลการดาํเนินงานในอดีต 

ประเภทกองทุนรวมเพื@อใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ  - 

ดชันีชี? วดั : ไมมี่ เนื�องจากกองทุนไมส่ามารถวดัผลการดาํเนินงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนขึ' นอยู่
กบัอตัราดอกเบี' ยเงินฝากและหรือตราสารหนี'  และความสามารถในการชาํระหนี' ตามภาระผูกพนัของผูอ้อก
สินทรพัยอ์า้งอิง 
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แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที� ผูถื้อหน่วย
ลงทุนจะไดร้บัคาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํ
การรบัซื' อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนนี'  
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดที้�  www.kasikornasset.com  

รายชื@อผูจ้ดัการกองทุน คุณประมุข มาลาสิทธิ� ผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศ 
วนัที�เริ�มบริหารกองทุนนี'  : 24 กรกฎาคม 2562 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 
รบัซื? อคืน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-659-3456 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-684-8888 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  โทร. 02-680-1000 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จาํกดั โทร. 02-680-6000 
บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-618-1116, 02-618-
1019 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. 02-841-9100 
บริษัทหลกัทรพัย ์นายหนา้ซื' อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรลั เวลธ ์โซลชูั �น จาํกดั โทร. 
083-842-8337 
บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. 02-657-7171 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จาํกดั โทร. 02-697-3800 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-658-9234 
บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั โทร. 02-672-5900 
ธนาคารออมสิน โทร. 02-614-9821 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-629-5588 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-658-5800 ต่อ 
808,809 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-658-8996 
บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-696-0000 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-659-7000 ต่อ 7381-2 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-648-1777 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โทร. 02-695-5555 ต่อ 5847-9 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)  โทร. 02-359-0000 
บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-352-5100 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทร. 02-
658-5000 ต่อ 3870 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ั �น พารท์เนอร ์จาํกดั โทร. 02-660-6666 
บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-217-8852 
บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-638-5500 
บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-305-9000 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-635-1718 
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บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-088-9999 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั โทร. 0 2633 6000 
ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-633-6000 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี'  จาํกดั โทร. 0-2088-9100, 0-2343-9500,0-2088-
9399 
บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-659-
8000 
บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื' อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทร. 02-861-
5508 
บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั โทร. 1766 
บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. 02-009-8889 
บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื' อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จาํกดั โทร. 02-026-
5100 
บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื' อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จาํกดั โทร. 02-026-
6222 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั โทร. 02-949-1999 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั �น พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-660-6688 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื' อคืนอื�นตามที�บริษัทจดัการแต่งตั'ง 

ตดิตอ่สอบถาม 
รบัหนงัสือชี? ชวนรอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 
ที�อยู ่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั'น 6 และชั'น 12  
ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร 0-2673-3988  
Website : www.kasikornasset.com    
Email : Ka.customer@Kasikornasset.com 

ธุรกรรมที@อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดที้� 
www.kasikornasset.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทั'งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี�ยงจากการลงทุนซึ�งผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจาํนวน 

� ไดร้บัอนุมติัจดัตั'ง และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนักงาน ก.ล.ต 
� การพิจารณารา่งหนังสือชี' ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี' มิไดเ้ป็นการแสดงวา่สาํนักงาน ก.ล.ต. 

ไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสือชี' ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที�เสนอขายนั'น ทั'งนี'  บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือชี' ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ณ วนัที�  
5 กรกฎาคม 2562 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่
ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํใหผู้อื้�นสาํคญัผิด 
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รายละเอียดของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference entity) และสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation)   
ที@กองทุนมีการเขา้ทาํธุรกรรม 

 

ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference entity) : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั @น จาํกดั (True Move H 
Universal Communication Co., Ltd.) 
Rating : BBB+/TRIS 

 
 
บริษัทในเครือของบริษัท ทร ูคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) หนึ�งในผูใ้หบ้ริการโทรศพัทมื์อถือรายใหญ่ในประเทศไทย 
(จากทั'งหมด 3 รายหลกั)  

จุดเดน่ 

• มีอตัราการเติบโตที�ดีกวา่อุตสาหกรรม มีเครือขา่ยครอบคลุมทั �วประเทศ 

• ขยายฐานลกูคา้ไดดี้ขึ' นจากการออกแคมเปญดา้นการตลาดในระดบัภมิูภาค ที�ตอบโจทยต์ามความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  

• ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีผูใ้ชบ้ริการรายใหม่สุทธิประมาณ 3.38 แสนราย ส่งผลใหฐ้านลกูคา้รวม
เพิ�มขึ' น  
- รายไดเ้ฉลี�ยต่อผูใ้ชบ้ริการต่อเดือน เท่ากบั 217 บาท  
- ณ สิ' นไตรมาส 1 ปี 2562 ฐานลกูคา้รวมแตะระดบั 29.6 ลา้นราย  

• มีผลการดาํเนินงานที�ดีขึ' น สถานะในการแขง่ขนัของบริษัทปรบัตวัดีขึ' นอยา่งต่อเนื�อง เนื�องจาก  
- มีการลงทุนจาํนวนมากในดา้นคลื�นความถี�ทาํใหบ้ริษัทมีคลื�นความถี�ต่อผูใ้ชบ้ริการมากที�สุด 
- มีโครงขา่ยการใหบ้ริการครอบคลุม ตลอดจนมีกลยุทธท์างการตลาด ที�ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
- ส่วนแบ่งตลาดดา้นรายไดที้�เพิ�มสงูขึ' น 

       ปัจจยัเสี@ยง 
• ภาวะการแขง่ขนัในตลาดที�รุนแรง 
• ความเสี�ยงจากการโดนฟ้องรอ้งค่าเสียหายจากกรณีพิพาท  
• ความเสี�ยงที�อาจจะมีการตั'งสาํรองบญัชีในปี 2562 หากบริษัทโดนฟ้องรอ้งค่าเสียหายจากกรณีพิพาท

ที�อาจส่งผลต่อสภาพคล่องและการตั'งสาํรองที�มากขึ' น 
• ความเสี�ยงจากการเลื�อนชาํระหนี' คลื�นความถี�เพื�อประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 
       ขอ้มูลตวัเลขทางการเงินที@สาํคญั ไตรมาส 1 ปี 2562 

• มลูค่าสินทรพัยร์วม ณ สิ' นปี 2561 จาํนวน 361,680 ลา้นบาท เพิ�มขึ' น 9.2% จากมลูค่าสินทรพัย์
รวม จาํนวน 331,190 ลา้นบาท ณ สิ' นปี 2560 

• รายไดร้วม: 26,159 ลา้นบาท ลดลง 2.6% เมื�อเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561แต่สดัส่วนรายไดห้ลกั
มาจากการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�มลูค่า 19,103 ลา้นบาท เพิ�มขึ' น 7.1% จากไตรมาส 4 ปี 
2561ส่วนแบ่งตลาดดา้นรายไดเ้พิ�มสงูขึ' นเป็นรอ้ยละ 29.5 ในไตรมาส 1 ปี 2562 

• ฐานลกูคา้รวมทั'งปีเพิ�มเป็น 29.6 ลา้นราย : แบ่งเป็นระบบรายเดือน 7.7 ลา้นรายและระบบเติมเงิน 
21.9 ลา้นราย โดยมีผูใ้ชบ้ริการรายใหม่สุทธิ 3.38 แสนราย 
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สินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) คือ การชาํระเงินประมูลคลื@นความถี@ยา่น 900 MHz งวดที@ 4 ซึ@ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ออกใหแ้ก่ผู ้
ออกสินทรพัยอ์า้งอิง  
 
บริษทัจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่า ธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) สญัญาซื? อขายล่วงหนา้ประเภทสญัญาเครดติอนุพนัธ ์
(Credit derivatives) ที@เป็น Credit Default Swap (CDS) มีโอกาสเกิด Credit event ค่อนขา้งตํ @า เนื�องจาก 

-          การก่อหนี' สินนี' เป็นหนี' สินที�ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ (Operating Liability) และจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจ หากบริษัท ทร ู
มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั �น จาํกดั (“บริษัท”) ไม่ชาํระหนี' สินจะทาํใหธุ้รกิจหยุดชะงกั  

-          บริษัทเป็นบริษัทหลกัที�สรา้งรายไดแ้ละกาํไรใหแ้ก่ บมจ. ทร ูคอรป์อเรชั �น โดยรายไดคิ้ดเป็น 83% ของกลุ่มทรแูละ
สินทรพัยท์ั'งหมดคิดเป็น 74% ของกลุ่มทร ู

-          สินทรพัยอ์า้งอิงไม่มีขอ้สญัญาการผิดนัดในสญัญาอื�น (Cross Default) อยู ่กล่าวคือ ในกรณีที�หนี' สินอื�นใดของบริษัทมี
การผิดนัดชาํระหนี'  สินทรพัยอ์า้งอิงจะไม่ไดร้บัผลกระทบ 

-          คาดวา่บริษัทจะมีการพิจารณาอยา่งถี�ถว้นในประเด็นการชาํระหนี' ของสินทรพัยอ์า้งองิ เนื�องจากบริษัท ทร ูมฟู เอช ยนิู
เวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั �น จาํกดั มีการออกหุน้กูซึ้�งมีขอ้สญัญาการผิดนัดในสญัญาอื�น (Cross Default) อยู ่ทั'งนี'  หากสินทรพัย์
อา้งอิงมีการผิดนัดชาํระหนี'  จะส่งผลใหเ้กิดการผิดนัดชาํระหนี' ของหุน้กูอ้ื�น 

โดยสรุป จากผลการดาํเนินงานในปี 2561 และฐานะทางการเงินของบริษทั แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการสรา้ง
ผลการดาํเนินงาน (ในภาวะที@มีการแข่งขนัสูง) และคาดว่าบริษทัจะสามารถชาํระหนี? ไดต้รงตามระยะเวลาที@กาํหนด 
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� ความเสี@ยงจากการผิดนดัชาํระหนี? ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบั 
ความน่าเชื�อถือของตราสารที�ลงทุน (credit rating) ซึ�งเป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการชาํระหนี'  
โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะ
ยาวมีความหมายโดยยอ่ ดงัต่อไปนี'  
ระดบั 

การลงทุน 
TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธิบาย 

ระดบัที� 
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสงูที�สุด มีความเสี�ยงตํ �าที�สุดที�จะไม่สามารถ
ชาํระหนี' ไดต้ามกาํหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่มีความเสี�ยงตํ �ามากที�จะ
ไม่สามารถชาํระหนี' ไดต้ามกาํหนด 

A A(tha) A A ความเสี�ยงตํ �าที�จะไม่สามารถชาํระหนี' ไดต้ามกาํหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี�ยงปานกลางที�จะไม่สามารถชาํระหนี' ไดต้าม
กาํหนด 

ระดบัที� 
ตํ �ากว่า 
น่าลงทุน 

ตํ �ากว่า 
BBB 

ตํ �ากว่า 
BBB(tha) 

ตํ �ากว่า 
Baa 

ตํ �ากว่า 
BBB 

ความเสี�ยงสงูที�จะไม่สามารถชาํระหนี' ไดต้ามกาํหนด 

� ความเสี@ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี�ยงที�มลูค่าของ
หลกัทรพัยที์�กองทุนรวมลงทุนจะเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ' นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั'งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ�งพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) 
ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สงู แสดงวา่กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี�ยนแปลงของ
ราคาหลกัทรพัยส์งู 

� ความเสี@ยงจากการเปลี@ยนแปลงของอตัราแลกเปลี@ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี�ยนแปลง
ของอตัราแลกเปลี�ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลาร์
ในช่วงที�เงินบาทอ่อน แต่ขายทาํกาํไรในช่วงที�บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมาน้อยลง ในทาง
กลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที�บาทแข็งและขายทาํกาํไรในช่วงที�บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึ' น
กวา่เดิมดว้ยเช่นกนั ดงันั'น การป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนจึงเป็นเครื�องมือสาํคญัในการบริหาร
ความเสี�ยงจากดงักล่าว ซึ�งทาํไดด้งัต่อไปนี'  
- ป้องกนัความเสี@ยงทั?งหมดหรือเกือบทั?งหมด : ผูล้งทุนไมมี่ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
- ป้องกนัความเสี@ยงบางส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเสี�ยงไวอ้ย่างชดัเจน :  

ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
- อาจป้องกนัความเสี@ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงจากอตัรา

แลกเปลี�ยน เนื�องจากการป้องกนัความเสี�ยงขึ' นอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาวา่
จะป้องกนัความเสี�ยงหรือไม ่ 

- ไม่ป้องกนัความเสี@ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
  

คาํอธิบายความเสี@ยง  
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หนังสือแจง้ความประสงค ์

(ใหน้าํเงินค่ารบัซื? อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซื? อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

ขา้พเจา้  ............................................................................................................................................................ 

 

เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  ................................................................................................(“กองทุนตน้ทาง”) 

 

บญัชีกองทุนเลขที�  …………………………………………………………………………………………... 

 

         มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั (“บริษัท”) นําเงินค่ารบัซื' อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั
ในงวดสุดทา้ยของกองทุนตน้ทางไปซื' อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที�ขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้ดงัต่อไปนี'   
(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน) 

 

� กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)                     เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

� กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั?น (K-TREASURY)     เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

� กองทุนเปิดเค ตราสารหนี? ระยะสั?น (K-SF)              เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

         โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่ บริษัทจะนําเงินค่ารบัซื' อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติัของกองทุนตน้ทางไปซื' อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางตามที�ขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที�ขา้พเจา้จะไดร้บั จะคาํนวณโดยใชร้าคาขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื' อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

         ขา้พเจา้ไดศึ้กษาทาํความเขา้ใจขอ้มูลในหนังสือชี' ชวนของกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี�ยงของกองทุนตน้
ทางและกองทุนปลายทางแลว้ 

 
ลงชื�อ ..........................................................  ผูถื้อหน่วยลงทุน 

                                            วนัที�  .......................................................... 

 

หมายเหต ุ   หากท่านตอ้งการเปลี�ยนแปลงความประสงค ์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

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

สาํหรบัเจา้หนา้ที@ 

ผูร้บั  .................................................                         ผูต้รวจสอบขอ้มูล  ......................................... 

วนัที�  .................................................                          วนัที�  ........................................................... 

-เอกสารฉบบันี' มีไวส้าํหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซื' อคืนหน่วยลงทุนเพื�อแนบกบัใบคาํสั �งซื' อหน่วยลงทุน- 
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หนงัสือรบัทราบความเสี�ยงและขอ้สละสิทธิเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์ เครดิต 2 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  (KEC2-UI) (กองทุน) มีความเสี
ยงและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที

อาจเกิดขึ! นจากการทาํธุรกรรม  โดยสรุปดงันี!   

• กองทุนจะมีความเสี
ยงจากการลงทุนในตราสารหนี! /เงินฝากต่างประเทศซึ
งจะมีการป้องกนัความเสี
ยงดา้นอตัราแลกเปลี
ยนทั!งจาํนวน  

• นอกจากนี!  กองทุน (ผูร้บัโอนความเสี�ยงดา้นเครดิต) จะเขา้ทาํธุรกรรมในฐานะผูข้ายสญัญาซื! อขายล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิต
อนุพนัธที์
เป็น Credit Default Swap (CDS) กบับมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิต) ซึ
งเป็นคู่สญัญาที
มีฐานะเป็นผู้
ซื! อสญัญาซื! อขายล่วงหน้า ส่งผลใหก้องทุนมีภาระผกูพนัที
จะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่บมจ.ธนาคารกสิกรไทยเมื
อเกิดเหตุการณที์
มีผลต่อการ
ชาํระหนี!  (Credit event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง หรือผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง ภายในระยะเวลาที
กาํหนด โดยจาํนวนเงินที
ตอ้งชาํระจะเท่ากบั
ขนาดของธุรกรรม CDS ที
กองทุนเขา้เป็นคู่สญัญา (Notional Amount) ทั!งนี!  มลูค่าตามสญัญาดงักล่าวจะคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
35 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

o สินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) คือ การชาํระเงินประมูลคลื�นความถี�ยา่น 900 MHz งวดที� 4 ซึ�งคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกใหแ้ก่ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง 

o ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference entity) คือ บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั �น จาํกดั 
 

เหตกุารณที์�มีผลตอ่การชาํระหนีS  (Credit Event) หมายถึง เหตุการณด์งัต่อไปนี!  
1. ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงลม้ละลาย  
2. ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงไม่ชาํระหนี! สินทรพัยอ์า้งอิงภายหลงัวนัครบกาํหนดชาํระหนี!  (Scheduled Repayment Date) และระยะผ่อนผนั

การชาํระหนี!  (Grace period)  
3. การปรบัโครงสรา้งของสินทรพัยอ์า้งอิง - การปรบัลดยอดเงินตน้หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที
พึงชาํระ หรือการเลื
อน หรือการทอดเวลา

ในการชาํระออกไป อยา่งไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณีที
องคก์รภาครฐัประกาศผ่อนเวลาชาํระหนี! เป็นการทั 
วไป ซึ
งไม่ไดมี้สาเหตุมาจาก
ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงปฏิเสธหรือผิดนัดชาํระหนี!  เช่น องคก์รภาครฐัประกาศเลื
อนกาํหนดการชาํระหนี!  หรือเปลี
ยนแปลงเงื
อนไข
การชาํระหนี!  เป็นตน้ หรือปรบัเป็นขอ้เรียกรอ้งชั!นรอง 

4. เมื
อผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงไม่ชาํระหนี! ภายในวนัครบกาํหนดชําระหนี! หรือมีการปรับโครงสรา้งสินทรพัยอ์า้งอิง และเกิดเหตุการณ์
อยา่งหนึ
งอยา่งใดดงัต่อไปนี!   
4.1 การปฏิเสธชําระหนี!  - ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงปฏิเสธ ยกเวน้ ไม่ยอมรบั หรือบอกปัดสินทรัพยอ์า้งอิง หรือยกขอ้ต่อสู้
เกี
ยวกบัความสมบรูณข์องสินทรพัยอ์า้งอิง (Repudiation) 
4.2 การผ่อนเวลาชาํระหนี!  - การที
ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง หรือองคก์รภาครฐัที
เกี
ยวขอ้งใดๆ ประกาศหรือกาํหนดใหมี้การผ่อน
เวลาชาํระหนี!  พกัการชาํระหนี!  ต่อรอง หรือทอดเวลาการชาํระหนี!  ในส่วนที
เกี
ยวกบัสินทรพัยอ์า้งอิง (Moratorium)  
อย่างไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณีที
องคก์รภาครัฐประกาศผ่อนเวลาชาํระหนี! เป็นการทั 
วไป ซึ
งไม่ไดมี้สาเหตุมาจากผูอ้อกสินทรัพย์
อา้งอิงปฏเิสธหรือผิดนัดชาํระหนี!  เช่น องคก์รภาครฐัประกาศเลื
อนกาํหนดการชาํระหนี!  หรือเปลี
ยนแปลงเงื
อนไขการชาํระหนี!  เป็น
ตน้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการกําหนดใหมี้ขอ้ตกลงที
กาํหนดใหผู้โ้อนความเสี
ยงดา้นเครดิตรับรองที
จะคง unhedged economic 
exposure ไวไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าสินทรพัยอ์า้งอิง เพื
อใหผู้โ้อนความเสี
ยงดา้นเครดิตยงัคงมีส่วนไดเ้สีย (skin in the 
game) เมื
อกระทาํการในฐานะที
เป็นผูแ้ทนในการเรียกใหผู้อ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงชาํระคืนเงินที
คงคา้ง 

เงื�อนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน 
1.) ในกรณีที�ไม่เกิดเหตกุารณที์�มีผลตอ่การชาํระหนีS  (Credit Event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง หรือ ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง  

กองทุนจะชาํระคืนเงินตน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี! /เงินฝากทั!งในและต่างประเทศ และผลตอบแทนจากการเขา้ทาํ
ธุรกรรม CDS แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2.) ในกรณีที�เกิดเหตกุารณที์�มีผลตอ่การชาํระหนีS  (Credit Event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง หรือ ผูอ้อกสนิทรพัยอ์า้งอิง 
กองทุนจะตอ้งขายตราสารหนี! และ/หรือถอนเงินฝากบางส่วน เพื
อนําเงินมาชาํระใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี
ยงดา้นเครดิตเท่ากบัขนาดของ
ธุรกรรม CDS ส่งผลใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนลดลงเท่ากบัขนาดของธุรกรรม CDS ดงันั!น ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดเ้งินตน้
และผลตอบแทนจากตราสารแห่งหนี! และ/หรือเงินฝากดงักล่าว โดยผูโ้อนความเสี
ยงดา้นเครดิตจะเป็นผูเ้รียกใหผู้อ้อกสินทรพัย์
อา้งอิงชาํระคืนเงินที
คงคา้งและผูโ้อนความเสี
ยงดา้นเครดิตจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที
เกิดขึ! นจากการดาํเนินการเรียกชาํระคืน
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ทั!งหมด ในกรณีที
ผูโ้อนความเสี
ยงดา้นเครดิตไดร้บัชาํระคืนหนี! จาํนวนดงักล่าวจากผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงในภายหลงั ผูโ้อนความ
เสี
ยงดา้นเครดิตมีหน้าที
ในการนําส่งเงินตามสดัส่วนที
กองทุนควรจะไดร้บัมายงักองทุน เพื
อส่งต่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนต่อไป  

ความเสี�ยงอื�นๆ ซึ�งสง่ผลกระทบตอ่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ดงันี!  

• การเปลี�ยนแปลงผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงรายเดิมอาจสิ! นสภาพหรือเกิดบางเหตุการณ ์ เช่น เกิดการควบรวม
กิจการ และสินทรพัยอ์า้งอิงถูกโอนไปยงัผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงรายใหม่ (ผูสื้บสิทธิ) ส่งผลใหก้องทุนเผชิญความเสี
ยงดา้นเครดิตของผู้
ออกสินทรพัยอ์า้งอิงรายใหม่  

• การเปลี�ยนแปลงสินทรพัยอ์า้งอิง อาจเกิดเหตุการณที์
สินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าลดลงตํ 
ากวา่ขนาดของธุรกรรม CDS อยา่งมีนัยสาํคญั
และเกิดมีสินทรพัยอ์า้งอิงใหม่เพิ
มเติม ส่งผลใหก้องทุนเผชิญความเสี
ยงดา้นเครดิตของสินทรพัยอ์า้งอิงใหม่เพิ
มเติม 

• คู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได ้ในกรณีที
คูส่ญัญาไม่สามารถตกลงกนัไดเ้กี
ยวกบัผูสื้บสิทธิของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง อาจทาํใหธุ้รกรรม
สิ! นสุดลงก่อนกาํหนด ในกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนโดยรวมที
กองทุนจะไดร้บัจากธุรกรรม CDS และบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกกองทุน ซึ
งส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที
ระบุไว ้

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of interest) 
เนื
องจากการทาํธุรกรรม CDS ดงักล่าวขา้งตน้เป็นการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษัทจดัการ (บริษทัยอ่ย) ในฐานะผูจ้ดัตั!งและจดัการกองทุน และ
มีฐานะเป็นผูร้บัโอนความเสี
ยงดา้นเครดิตกบับมจ.ธนาคารกสิกรไทย (บริษัทแม่) ซึ
งมีฐานะเป็นผูโ้อนความเสี
ยงดา้นเครดิต ดงันั!น ธุรกรรม
นี! จึงเป็นธุรกรรมที
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยขอ้ตกลงต่างๆ ในการทาํธุรกรรมนั!น คูส่ญัญาไดเ้จรจา
ต่อรองและไดข้อ้ยุติโดยใชข้อ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที
วิญdชูนจะพึงกระทาํกบัคูส่ญัญาทั 
วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอาํนาจ
ต่อรองทางการคา้ที
ปราศจากอทิธิพลในการที
เป็นบุคคลที
มีความเกี
ยวขอ้งกนั (Arm’s length basis) และบมจ.ธนาคารกสิกรไทยจะทาํหน้าที

เป็นผูแ้ทนในการคาํนวณมลูค่ายุติธรรมของธุรกรรม (Calculation Agent) ซึ
งในการทาํธุรกรรมกองทุนจะไดร้บัค่าตอบแทนในรปูแบบของ
ค่าธรรมเนียมจากบมจ.ธนาคารกสิกรไทย และเมื
อเกิดเหตุการณที์
มีผลต่อการชาํระหนี!  (Credit Event) ของสินทรพัยอ์า้งอิงหรือผูอ้อก
สินทรพัยอ์า้งอิง กองทุนมีหน้าที
ในการชาํระเงินใหแ้ก่บมจ.ธนาคารกสิกรไทยตามขนาดของธุรกรรม CDS  
 

ขา้พเจา้ ……………………………………………………………………………………………………………….…. เลขที
บญัชีกองทุน ………………………………………………...……………………… รบัทราบวา่ขอ้มลูที

ปรากฏในเอกสารนี!  เป็นขอ้มลูเบื! องตน้เกี
ยวกบัความเสี
ยง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มลูการลงทุนของกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์ เครดิต 2 หา้มขายผู ้
ลงทุนรายยอ่ย (KEC2-UI) รวมถึงความเสี
ยง ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และคาํเตือนในการลงทุน ซึ
งปรากฏอยูใ่นหนังสือชี! ชวนที
ขา้พเจา้ไดร้บั
ทราบไปก่อนหนา้นี! เป็นอย่างดีแลว้ และขา้พเจา้ตกลงยนิยอมที�จะผูกพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ปรากฏในหนังสือชีS ชวนของบริษัท
จดัการทุกประการ รวมทัSงสละสิทธิเรียกรอ้งสาํหรบัความรบัผิดใดๆ ที�เกิดขึS นจากการมีอยูข่องความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆดงักล่าว ซึ�ง
การที�ขา้พเจา้รบัทราบและสละสิทธิตามหนังสือฉบบันีS  ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการที�ขา้พเจา้ไดมี้หนังสือรบัทราบ/สละสิทธิใหแ้ก่บริษัท
จดัการตามเอกสารที�เกี�ยวขอ้งอื�นในส่วนที�เกี�ยวกบัการลงทุน 
 
ขา้พเจา้เป็นผูที้
มีลกัษณะตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี!  
ก. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ
ง ดงันี!  
� มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดที
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั!งแต่ 200 ลา้นบาทขึ! นไป 
� มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซื! อขายล่วงหนา้ตามงบการเงินปีล่าสุดที
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั!งแต่ 40 ลา้นบาทขึ! นไป หรือในกรณีที
นับ
รวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั!งแต่ 80 ลา้นบาทขึ! นไป  ทั!งนี!  ใหพิ้จารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 
ข. กรณีบุคคลธรรมดาซึ�งนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ
ง ดงันี!  
� มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหนี! สิน) ตั!งแต่ 70 ลา้นบาทขึ! นไป ทั!งนี! สินทรพัยด์งักล่าวไมนั่บรวมมูลค่าอสงัหาริมทรพัย ์ซึ
งใชเ้ป็นที
พกัอาศยั
ประจาํ 
� มีรายไดต่้อปีตั!งแต่ 10 ลา้นบาทขึ! นไป หรือในกรณีที
ไมนั่บรวมกบัคูส่มรสแลว้มีรายไดต่้อปีตั!งแต่ 7 ลา้นบาทขึ! นไป 
� มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์(หุน้ หุน้กู ้ตั pวเงินคลงั พนัธบตัร ตั pวเงิน หน่วยลงทุน และใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื! อหลกัทรพัยด์งักล่าว) หรือ
สญัญาซื! อขายล่วงหนา้ตั!งแต่ 25 ลา้นบาทขึ! นไป หรือในกรณีที
นับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั!งแต่ 50 ลา้นบาทขึ! นไป 
 

  ..................................................................................................................              วนัที
....................................................................... 
                                       (ผูล้งทุน)                                                               -สาํหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซื! อคืนหน่วยลงทุน-     
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หนงัสือรบัทราบความเสี�ยงและขอ้สละสิทธิเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์ เครดิต 2 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  (KEC2-UI) (กองทุน) มีความเสี
ยงและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที

อาจเกิดขึ! นจากการทาํธุรกรรม  โดยสรุปดงันี!   

• กองทุนจะมีความเสี
ยงจากการลงทุนในตราสารหนี! /เงินฝากต่างประเทศซึ
งจะมีการป้องกนัความเสี
ยงดา้นอตัราแลกเปลี
ยนทั!งจาํนวน  

• นอกจากนี!  กองทุน (ผูร้บัโอนความเสี�ยงดา้นเครดิต) จะเขา้ทาํธุรกรรมในฐานะผูข้ายสญัญาซื! อขายล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิต
อนุพนัธที์
เป็น Credit Default Swap (CDS) กบับมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ผูโ้อนความเสี�ยงดา้นเครดิต) ซึ
งเป็นคู่สญัญาที
มีฐานะเป็นผู้
ซื! อสญัญาซื! อขายล่วงหน้า ส่งผลใหก้องทุนมีภาระผกูพนัที
จะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่บมจ.ธนาคารกสิกรไทยเมื
อเกิดเหตุการณที์
มีผลต่อการ
ชาํระหนี!  (Credit event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง หรือผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง ภายในระยะเวลาที
กาํหนด โดยจาํนวนเงินที
ตอ้งชาํระจะเท่ากบั
ขนาดของธุรกรรม CDS ที
กองทุนเขา้เป็นคู่สญัญา (Notional Amount) ทั!งนี!  มลูค่าตามสญัญาดงักล่าวจะคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
35 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

o สินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) คือ การชาํระเงินประมูลคลื�นความถี�ยา่น 900 MHz งวดที� 4 ซึ�งคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกใหแ้ก่ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง 

o ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference entity) คือ บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั �น จาํกดั 
 

เหตกุารณที์�มีผลตอ่การชาํระหนีS  (Credit Event) หมายถึง เหตุการณด์งัต่อไปนี!  
1. ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงลม้ละลาย  
2. ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงไม่ชาํระหนี! สินทรพัยอ์า้งอิงภายหลงัวนัครบกาํหนดชาํระหนี!  (Scheduled Repayment Date) และระยะผ่อนผนั

การชาํระหนี!  (Grace period)  
3. การปรบัโครงสรา้งของสินทรพัยอ์า้งอิง - การปรบัลดยอดเงินตน้หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที
พึงชาํระ หรือการเลื
อน หรือการทอดเวลา

ในการชาํระออกไป อยา่งไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณีที
องคก์รภาครฐัประกาศผ่อนเวลาชาํระหนี! เป็นการทั 
วไป ซึ
งไม่ไดมี้สาเหตุมาจาก
ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงปฏิเสธหรือผิดนัดชาํระหนี!  เช่น องคก์รภาครฐัประกาศเลื
อนกาํหนดการชาํระหนี!  หรือเปลี
ยนแปลงเงื
อนไข
การชาํระหนี!  เป็นตน้ หรือปรบัเป็นขอ้เรียกรอ้งชั!นรอง 

4. เมื
อผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงไม่ชาํระหนี! ภายในวนัครบกาํหนดชําระหนี! หรือมีการปรับโครงสรา้งสินทรพัยอ์า้งอิง และเกิดเหตุการณ์
อยา่งหนึ
งอยา่งใดดงัต่อไปนี!   
4.1 การปฏิเสธชําระหนี!  - ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงปฏิเสธ ยกเวน้ ไม่ยอมรบั หรือบอกปัดสินทรัพยอ์า้งอิง หรือยกขอ้ต่อสู้
เกี
ยวกบัความสมบรูณข์องสินทรพัยอ์า้งอิง (Repudiation) 
4.2 การผ่อนเวลาชาํระหนี!  - การที
ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง หรือองคก์รภาครฐัที
เกี
ยวขอ้งใดๆ ประกาศหรือกาํหนดใหมี้การผ่อน
เวลาชาํระหนี!  พกัการชาํระหนี!  ต่อรอง หรือทอดเวลาการชาํระหนี!  ในส่วนที
เกี
ยวกบัสินทรพัยอ์า้งอิง (Moratorium)  
อย่างไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณีที
องคก์รภาครัฐประกาศผ่อนเวลาชาํระหนี! เป็นการทั 
วไป ซึ
งไม่ไดมี้สาเหตุมาจากผูอ้อกสินทรัพย์
อา้งอิงปฏเิสธหรือผิดนัดชาํระหนี!  เช่น องคก์รภาครฐัประกาศเลื
อนกาํหนดการชาํระหนี!  หรือเปลี
ยนแปลงเงื
อนไขการชาํระหนี!  เป็น
ตน้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการกําหนดใหมี้ขอ้ตกลงที
กาํหนดใหผู้โ้อนความเสี
ยงดา้นเครดิตรับรองที
จะคง unhedged economic 
exposure ไวไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าสินทรพัยอ์า้งอิง เพื
อใหผู้โ้อนความเสี
ยงดา้นเครดิตยงัคงมีส่วนไดเ้สีย (skin in the 
game) เมื
อกระทาํการในฐานะที
เป็นผูแ้ทนในการเรียกใหผู้อ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงชาํระคืนเงินที
คงคา้ง 

เงื�อนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน 
1.) ในกรณีที�ไม่เกิดเหตกุารณที์�มีผลตอ่การชาํระหนีS  (Credit Event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง หรือ ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง  

กองทุนจะชาํระคืนเงินตน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี! /เงินฝากทั!งในและต่างประเทศ และผลตอบแทนจากการเขา้ทาํ
ธุรกรรม CDS แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2.) ในกรณีที�เกิดเหตกุารณที์�มีผลตอ่การชาํระหนีS  (Credit Event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง หรือ ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง 
กองทุนจะตอ้งขายตราสารหนี! และ/หรือถอนเงินฝากบางส่วน เพื
อนําเงินมาชาํระใหแ้ก่ผูโ้อนความเสี
ยงดา้นเครดิตเท่ากบัขนาดของ
ธุรกรรม CDS ส่งผลใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนลดลงเท่ากบัขนาดของธุรกรรม CDS ดงันั!น ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดเ้งินตน้
และผลตอบแทนจากตราสารแห่งหนี! และ/หรือเงินฝากดงักล่าว โดยผูโ้อนความเสี
ยงดา้นเครดิตจะเป็นผูเ้รียกใหผู้อ้อกสินทรพัย์
อา้งอิงชาํระคืนเงินที
คงคา้งและผูโ้อนความเสี
ยงดา้นเครดิตจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที
เกิดขึ! นจากการดาํเนินการเรียกชาํระคืน
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ทั!งหมด ในกรณีที
ผูโ้อนความเสี
ยงดา้นเครดิตไดร้บัชาํระคืนหนี! จาํนวนดงักล่าวจากผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงในภายหลงั ผูโ้อนความ
เสี
ยงดา้นเครดิตมีหน้าที
ในการนําส่งเงินตามสดัส่วนที
กองทุนควรจะไดร้บัมายงักองทุน เพื
อส่งต่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนต่อไป  

ความเสี�ยงอื�นๆ ซึ�งสง่ผลกระทบตอ่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ดงันี!  

• การเปลี�ยนแปลงผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงรายเดิมอาจสิ! นสภาพหรือเกิดบางเหตุการณ ์ เช่น เกิดการควบรวม
กิจการ และสินทรพัยอ์า้งอิงถูกโอนไปยงัผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงรายใหม่ (ผูสื้บสิทธิ) ส่งผลใหก้องทุนเผชิญความเสี
ยงดา้นเครดิตของผู้
ออกสินทรพัยอ์า้งอิงรายใหม่  

• การเปลี�ยนแปลงสินทรพัยอ์า้งอิง อาจเกิดเหตุการณที์
สินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าลดลงตํ 
ากวา่ขนาดของธุรกรรม CDS อยา่งมีนัยสาํคญั
และเกิดมีสินทรพัยอ์า้งอิงใหม่เพิ
มเติม ส่งผลใหก้องทุนเผชิญความเสี
ยงดา้นเครดิตของสินทรพัยอ์า้งอิงใหม่เพิ
มเติม 

• คู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได ้ในกรณีที
คูส่ญัญาไม่สามารถตกลงกนัไดเ้กี
ยวกบัผูสื้บสิทธิของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง อาจทาํใหธุ้รกรรม
สิ! นสุดลงก่อนกาํหนด ในกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนโดยรวมที
กองทุนจะไดร้บัจากธุรกรรม CDS และบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกกองทุน ซึ
งส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที
ระบุไว ้

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of interest) 
เนื
องจากการทาํธุรกรรม CDS ดงักล่าวขา้งตน้เป็นการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษัทจดัการ (บริษทัยอ่ย) ในฐานะผูจ้ดัตั!งและจดัการกองทุน และ
มีฐานะเป็นผูร้บัโอนความเสี
ยงดา้นเครดิตกบับมจ.ธนาคารกสิกรไทย (บริษัทแม่) ซึ
งมีฐานะเป็นผูโ้อนความเสี
ยงดา้นเครดิต ดงันั!น ธุรกรรม
นี! จึงเป็นธุรกรรมที
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยขอ้ตกลงต่างๆ ในการทาํธุรกรรมนั!น คูส่ญัญาไดเ้จรจา
ต่อรองและไดข้อ้ยุติโดยใชข้อ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที
วิญdชูนจะพึงกระทาํกบัคูส่ญัญาทั 
วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอาํนาจ
ต่อรองทางการคา้ที
ปราศจากอทิธิพลในการที
เป็นบุคคลที
มีความเกี
ยวขอ้งกนั (Arm’s length basis) และบมจ.ธนาคารกสิกรไทยจะทาํหน้าที

เป็นผูแ้ทนในการคาํนวณมลูค่ายุติธรรมของธุรกรรม (Calculation Agent) ซึ
งในการทาํธุรกรรมกองทุนจะไดร้บัค่าตอบแทนในรปูแบบของ
ค่าธรรมเนียมจากบมจ.ธนาคารกสิกรไทย และเมื
อเกิดเหตุการณที์
มีผลต่อการชาํระหนี!  (Credit Event) ของสินทรพัยอ์า้งอิงหรือผูอ้อก
สินทรพัยอ์า้งอิง กองทุนมีหน้าที
ในการชาํระเงินใหแ้ก่บมจ.ธนาคารกสิกรไทยตามขนาดของธุรกรรม CDS  
 

ขา้พเจา้ ……………………………………………………………………………………………………………….…. เลขที
บญัชีกองทุน ………………………………………………...……………………… รบัทราบวา่ขอ้มลูที

ปรากฏในเอกสารนี!  เป็นขอ้มลูเบื! องตน้เกี
ยวกบัความเสี
ยง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มลูการลงทุนของกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์ เครดิต 2 หา้มขายผู ้
ลงทุนรายยอ่ย (KEC2-UI) รวมถึงความเสี
ยง ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และคาํเตือนในการลงทุน ซึ
งปรากฏอยูใ่นหนังสือชี! ชวนที
ขา้พเจา้ไดร้บั
ทราบไปก่อนหนา้นี! เป็นอย่างดีแลว้ และขา้พเจา้ตกลงยนิยอมที�จะผูกพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ปรากฏในหนังสือชีS ชวนของบริษัท
จดัการทุกประการ รวมทัSงสละสิทธิเรียกรอ้งสาํหรบัความรบัผิดใดๆ ที�เกิดขึS นจากการมีอยูข่องความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆดงักล่าว ซึ�ง
การที�ขา้พเจา้รบัทราบและสละสิทธิตามหนังสือฉบบันีS  ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการที�ขา้พเจา้ไดมี้หนังสือรบัทราบ/สละสิทธิใหแ้ก่บริษัท
จดัการตามเอกสารที�เกี�ยวขอ้งอื�นในส่วนที�เกี�ยวกบัการลงทุน 
ขา้พเจา้เป็นผูที้
มีลกัษณะตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี!  
ก. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ
ง ดงันี!  
� มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดที
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั!งแต่ 200 ลา้นบาทขึ! นไป 
� มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซื! อขายล่วงหนา้ตามงบการเงินปีล่าสุดที
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั!งแต่ 40 ลา้นบาทขึ! นไป หรือในกรณีที
นับ
รวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั!งแต่ 80 ลา้นบาทขึ! นไป  ทั!งนี!  ใหพิ้จารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 
ข. กรณีบุคคลธรรมดาซึ�งนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ
ง ดงันี!  
� มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหนี! สิน) ตั!งแต่ 70 ลา้นบาทขึ! นไป ทั!งนี! สินทรพัยด์งักล่าวไมนั่บรวมมูลค่าอสงัหาริมทรพัย ์ซึ
งใชเ้ป็นที
พกัอาศยั
ประจาํ 
� มีรายไดต่้อปีตั!งแต่ 10 ลา้นบาทขึ! นไป หรือในกรณีที
ไมนั่บรวมกบัคูส่มรสแลว้มีรายไดต่้อปีตั!งแต่ 7 ลา้นบาทขึ! นไป 
� มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์(หุน้ หุน้กู ้ตั pวเงินคลงั พนัธบตัร ตั pวเงิน หน่วยลงทุน และใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื! อหลกัทรพัยด์งักล่าว) หรือ
สญัญาซื! อขายล่วงหนา้ตั!งแต่ 25 ลา้นบาทขึ! นไป หรือในกรณีที
นับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั!งแต่ 50 ลา้นบาทขึ! นไป 
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