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(วนัท่ี 27 มกราคม 2564 เปิดเสนอขายตั้งแตเ่วลา 11.00 น.) 

** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิไม่รบัช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็คในวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย (3 กุมภาพนัธ ์2564)** 

 

             

             

  

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  
 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 5 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

K Enhanced Credit 5 Fund Not For Retail Investors  

KEC5-AI 

กองทุนรวมตราสารหน้ี 

กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเสีย่งทั้งในและตา่งประเทศ 

 

หนงัสือช้ีชวนสว่นสรุปขอ้มูลส าคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ  ากดั 

การเขา้ร่วมตอ่ตา้นทุจริต : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

  

  

  

  

  

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 19 มกราคม 2564 

 

Fund ID : H72 

IPO: 27 มกราคม – 3 กุมภาพนัธ ์2564 

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนที่มิใช่รายยอ่ยและผูมี้เงินลงทุนสูงเท่านั้น) 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 1 ปี ได ้ 

และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกและหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร  

ดงันั้น หากมีปัจจยัลบท่ีสง่ผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจ  านวนมาก 

 

  

  

  

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 
คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

ค่าธรรมเนียม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที่ลงทุน 
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 นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน

รวมตราสารหน้ี รวมทั้ง หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนดทั้งในและต่างประเทศ รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และ

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยไมก่ าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment 

Grade) ได ้เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูอ่นัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment 

Grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน  

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) และจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse repo) ธุรกรรมการใหย้ืม

หลกัทรพัย ์(Securities lending) ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และหรืออาจมีไวซ่ึ้ง

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบ

ใหก้องทุนลงทุนได ้ 

กรณีท่ีมีการลงทุนในทรพัยสิ์นดงัน้ี รวมกนัจะตอ้งไมเ่กินรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(1) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

(2) ตราสาร Basel III 

(3) สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ท่ีมีหลกัทรพัยอ์า้งอิงเป็นตราสารตามขอ้ (1)–

(2)  

รายละเอียดการลงทุนของกองทุน  

กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจมีไวซ่ึ้งหลักทรัพย์หรือ

ทรพัยสิ์นอ่ืนใดตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหก้องทุนตราสารหน้ีลงทุนได ้ในอตัราส่วน

ประมาณรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทุนจะตอ้งวางหลกัประกนัเป็น

เงินสด (cash collateral) ส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมในส่วนท่ี 2 กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในส่วนท่ี 

1 ไมถึ่งรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนได ้

 

ส่วนที่ 2 กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาฟอรเ์วิรด์ โดยมีหุน้กูเ้ป็นสินทรพัย์

อา้งอิง (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ธุรกรรม Bond Forward”) ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 
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คู่สญัญาฟอรเ์วิรด์ในฐานะ

เป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง 

(Bond Forward Seller) 

ธนาคารพาณิชยแ์ละหรือสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต า่กวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

(Investment Grade) 

คู่สญัญาฟอรเ์วิรด์ในฐานะ

เป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง(Bond 

Forward Buyer) 

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 5 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

หุน้กูอ้า้งอิง  

(Reference Bonds) 

ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ณ วนัท่ี

เขา้ท าธุรกรรม 

สกุลเงิน สกุลเงินบาท (THB) 

ลกัษณะการเขา้ท าธุรกรรม 

Bond Forward 

กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward buyer) 

โดยตกลงจะซ้ือหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) จากธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond 

forward seller) ท่ีมีการก าหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) และการ

ช าระราคาซ่ึงเป็นไปตามวนัท่ีระบุในสญัญาหรือเง่ือนไขอื่นท่ีก าหนดในสญัญา โดยการเขา้เป็น

คู่สญัญาในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งองิ (bond forward buyer) ดงักล่าว กองทุนอาจถูกก าหนดใหต้อ้งวาง

หลกัประกนัเป็นเงินสด (Cash Collateral) ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัขอ้ตกลง ณ วนัท่ีตกลงซ้ือขาย (trade date) 

กรณีที่ 1 เม่ือถึงวนัครบก าหนดอายขุองธุรกรรม (scheduled termination date) และไม่เกิด

เหตกุารณท์ี่มีผลตอ่การช าระราคาและการสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ก่อนวนัครบ

ก าหนดอายขุองธุรกรรม 

คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะท าการช าระราคาเป็นเงินสด (cash settlement) โดยการหกักลบลบหน้ี

ระหว่างกนั (net settlement) โดยธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) 

จะช าระราคาเท่ากบัเงินตน้ท่ีธนาคารคู่สญัญาไดร้บัในฐานะผูถื้อหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ซ่ึง

เท่ากบัจ านวนท่ีระบุไวใ้นสญัญา หกัดว้ยค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ตามจริง รวมถึงภาษีท่ีเกี่ยวขอ้ง (ถา้มี ) บน

เงินตน้ดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward buyer) และกองทุนจะตอ้งช าระ

ราคาเท่ากบัราคาซื้ อขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหน้า (bond forward price) ใหแ้ก่ธนาคาร

คู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขอื่น ๆ 

ท่ีจะก าหนดในสญัญาท่ีเกี่ยวขอ้งดว้ย 

กรณีที่ 2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณท์ี่สง่ผลใหมี้การช าระราคาและการสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิง 

(reference bonds) ก่อนวนัครบก าหนดอายขุองธุรกรรม 

หากมีเหตุการณท่ี์ส่งผลใหม้ีการช าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ก่อนวนั

ครบก าหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date)  ตามท่ีไดม้ีการก าหนดไวใ้นสญัญาท่ี

เกี่ยวขอ้ง ธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) อาจยกเลิกธุรกรรมก่อน

วนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) ได ้โดยธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็น

ผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) จะส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds)ใหแ้ก่กองทุน 

และกองทุนจะตอ้งช าระราคาเท่ากบัราคาซื้ อขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหน้า (bond forward 

price) รวมถึงค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นใหแ้ก่ผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) 

เหตกุารณท์ี่สง่ผลใหมี้การ

ช าระราคาและการสง่มอบ

หุน้กูอ้า้งอิง (reference 

bonds) ก่อนวนัครบ

ก าหนดอายขุองธุรกรรม 

(scheduled termination 

date) 

1. เหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (credit events) 

ไดแ้ก่ 

(1.1) การลม้ละลายของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Bankruptcy)   

(1.2) การผิดนัดช าระหน้ีเงินของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Failure to Pay)  

(1.3) การไม่สามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนั (Obligation Default)  

(1.4) การปรบัโครงสรา้งการช าระหน้ีของหุน้กูอ้า้งอิง (Restructuring)  

(1.5) การปฏเิสธหรือการหยุดพกัการช าระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (Repudiation / Moratorium)   
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 2. กรณีท่ีราคาเสนอซ้ือของหุน้กูอ้า้งอิงปรบัลดลงมาอยูท่ี่ระดบัต า่กว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 70 ของราคา

พาร ์(par value) ของหุน้กูอ้า้งอิง (Reference Obligation Market Event)  

3. เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมของธนาคารคู่สญัญา ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การเปล่ียนแปลงของ

กฏหมายหรือขอ้บงัคบัใดๆ ท่ีส่งผลใหธ้นาคารคู่สญัญาไมส่ามารถด ารงฐานะคูส่ญัญาในธุรกรรมเพื่อ

ป้องกนัความเส่ียงของตนต่อไปได ้(Hedging Disruption Event) 

4. มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(4.1) กรณีท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงต า่กว่ารอ้ยละ 70 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคารคู่สญัญามีผลใช้

บงัคบักบักองทุนน้ี ทั้งน้ี กรณีตาม (4.1) จะใชบ้งัคบัเฉพาะช่วงปีปฏทิินแรกท่ีสญัญา ISDA Master 

Agreement กบัธนาคารคู่สญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี หรือ 

(4.2) กรณีท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงต า่กว่ารอ้ยละ 70 ของ  

(ก) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคาร

คู่สญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี หรือ  

(ข) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัส้ินปีปฏทิินกอ่นหน้า แลว้แต่ว่าจ านวนใดจะสูงกว่า 

ทั้งน้ี กรณีตาม (4.2) จะใชบ้งัคบัส าหรบัปีปฏทิินต่อๆ ไป ถดัจากปีปฏทิินแรกท่ีสญัญา ISDA Master 

Agreement กบัธนาคารคู่สญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี 

ความเสี่ยงของ

กองทุนในการเขา้

เป็นคู่สญัญา

ธุรกรรม Bond 

Forward ในฐานะผู ้

ซ้ือหุน้กูอ้า้งอิง   

 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบก าหนดอายขุองธุรกรรม (scheduled 

termination date) 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (credit events) 

เกิดขึ้ นหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) อาจมีราคาลดลงเป็นอยา่งมากหรืออาจมีมลูคา่เท่ากบัศูนย ์ซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนอยา่งมีนัยส าคญั นอกจากน้ี การยกเลิกธุรกรรมก่อน

วนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) ทั้งจากการเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (credit events) หรือเหตุการณอ์ื่น ๆ ตามท่ี

ไดม้ีการก าหนดไวใ้นสญัญาท่ีเกีย่วขอ้ง อาจท าใหผ้ลตอบแทนท่ีกองทุนคาดว่าจะไดร้บัหากธุรกรรมไม่

ถูกยกเลิกก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) ลดลงอยา่งมีนัยส าคญั

ได ้

  ความเสี่ยงในกรณีที่ธนาคารคู่สญัญาไม่สามารถสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) หรือ

กองทุนไม่สามารถรบัมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds)ได ้

ในกรณีท่ีธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) ไม่อาจส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง 

(reference bonds) ได ้หรือกองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward buyer) ไม่สามารถรบัมอบ

หุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ได ้ธนาคารคูส่ญัญาดงักล่าว อาจท าการช าระราคาเป็นเงินสด (cash 

settlement) แทนการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ใหแ้ก่กองทุนได ้โดยธนาคารคูส่ญัญาจะ

เป็นผูท้ าการก าหนดราคาส าหรบัการช าระราคาเป็นเงินสด (cash settlement) แทนการส่งมอบ โดย

ธนาคารคูส่ญัญามีหนา้ท่ีก าหนดราคาดงักล่าวโดยสุจริต เป็นไปตามการคา้ปกติ และสมเหตุสมผล 

ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงในกรณีดงักล่าวอาจท าใหก้องทุนไม่สามารถรบัรูส่้วนเพิ่ม

หากราคาของหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) มีการปรบัตวัสูงขึ้ นในภายหลงั   

  ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธท่ี์ท าข้ึนนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ธุรกรรม Bond Forward ท่ีกองทุนอาจลงทุนถือเป็นธุรกรรมอนุพนัธท่ี์ท าขึ้ นนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้า (over-the-counter derivatives transaction) ดงัน้ันขอ้ตกลงต่าง ๆ จึงเป็นไปตามท่ี

คู่สญัญาตกลงกนั และมลูค่าของธุรกรรมอนุพนัธน้ั์นอาจถูกกระทบจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธไ์ด ้
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เง่ือนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน 

กรณีที่ 1 ไม่เกิดเหตกุารณท์ี่มีผลตอ่การช าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม  

กองทุนจะช าระคืนเงินตน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และ

ผลตอบแทนจากการเขา้ท าธุรกรรม Bond Forward หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  

กรณีที่ 2 เกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลใหมี้การช าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม  

1) กองทุนจะตอ้งน าเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศท่ีลงทุนอยูม่าช าระเงิน

ใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล้่วงหนา้ รวมถึงค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน และธนาคาร

คู่สญัญาจะส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงใหแ้ก่กองทุน ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดเ้งินตน้และผลตอบแทนจากตราสารแห่งหน้ี

และ/หรือเงินฝากดงักล่าวท่ีกองทุนน าเงินลงทุนมาช าระใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญา โดยเมื่อกองทุนไดร้บัช าระหน้ีจากหุน้กู ้

อา้งอิงดงักล่าว กองทุนจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนถือครอง 

2) ส าหรบัในส่วนของตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศท่ีเหลืออยู ่กองทุนจะถือจนครบก าหนดอายุ

ของทรพัยสิ์นและช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือครอง 

แผนภาพตวัอย่างเหตกุารณใ์นกรณีที่ 2 
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ประมาณการอตัราการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ ในกรณีทีไ่ม่เกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลใหมี้การช าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อน

วนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม 

เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ียประมาณรอ้ยละ 1.20 ต่อปีของเงินลงทุน

เร่ิมแรก ซ่ึงค านวณจากการลงทุนส าหรบัระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยพอรต์การลงทุนของกองทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียดของตราสารท่ีจะ

ลงทุน ดงัน้ี 

ตราสารที่ลงทุน/ 

การเขา้ท  าธุรกรรมของกองทุน 

อนัดบัความ

น่าเชื่อถือของ 

ผูอ้อก 

ตราสาร/หุน้กู ้

อา้งอิง*** 

ประมาณการ

ผลตอบแทน 

ของตราสาร/

ธุรกรรม  

ในรูปสกุลเงิน

บาท**** 

(ต่อปี) 

สดัส่วน 

การลงทุน/การ

เขา้ท  าธุรกรรม 

โดยประมาณ 

ประมาณการ

ผลตอบแทนที่

กองทุนจะไดร้บั

ในรูปสกุลเงิน

บาท 

(ต่อปี) 

ส่วนที่ 1 * 

การลงทุนใน 

ตราสารแห่งหน้ี 

และ/หรือ 

เงินฝาก 

เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, 

ประเทศอินโดนีเซีย 
Baa2/Moody’s 0.95% 19% 0.18% 

เงินฝาก Qatar National Bank,  

ประเทศกาตาร ์
Aa3/Moody’s 1.00% 19% 0.19% 

เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, 

ประเทศกาตาร ์
A3/Moody’s 1.10% 19% 0.21% 

เงินฝาก Bank of China,  

สาธารณรฐัประชาชนจีน 
A1/Moody’s 0.93% 19% 0.18% 

หุน้กูบ้ริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั 

(มหาชน), ประเทศไทย 
BBB+/TRIS 2.30% 19% 0.44% 

ส่วนที่ 2 *,** 

การเขา้ท  า

ธุรกรรม 

Bond Forward ที่

อา้งอิงกบั 

หุน้กูบ้ริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั 

(มหาชน), ประเทศไทย 
BBB+/ TRIS 0.90% 10% 0.09% 

หุน้กูบ้ริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) , ประเทศไทย 
A-/ TRIS 0.50% 10% 0.05% 

หุน้กูบ้ริษัท ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน), 

ประเทศไทย 
BBB+/ TRIS 0.90% 10% 0.09% 

หุน้กูบ้ริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน), 

ประเทศไทย 
BBB+/ TRIS 0.90% 10% 0.09% 

รวม 135% 1.52% 

ประมาณการค่าใชจ้า่ยกองทุน (ถา้มี)***** (0.32%) 

ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเม่ือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ (ต่อปี) 1.20% 

*เน่ืองจากกองทุนคาดการณว์า่จะมีการวางหลกัประกนัเป็นเงินสด (cash collateral) ส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรม Bond Forward (ส่วนท่ี 2) จึงท าใหก้องทุนมีการ

ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในส่วนท่ี 1 ไม่ถึงรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ส าหรบัการลงทุนในส่วนท่ี 1 และการเขา้ท าธุรกรรมในส่วนท่ี 2 บริษัทจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุน หุน้กูอ้า้งอิง คู่สญัญาฟอรเ์วิรด์ และ

หรือสดัส่วนการลงทุนไดก้็ต่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใตส้ถานการณท่ี์จ าเป็นและสมควรเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหค้วามเส่ียงของ

ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญั โดยบริษัทอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากอื่นแทน และ/หรือเพิม่เติมจากตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

** อตัราผลตอบแทนจากการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวอยู่ภายใตเ้งื่อนไขว่า จะตอ้งไม่เกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลใหม้ีการช าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบ

ก าหนดอายุของธุรกรรมตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นสญัญา โดยในกรณีท่ีเกิดเหตุการณด์งักล่าว ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามอตัราที่ประมาณการไว ้ 

*** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพยีงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีบริษัทจดัการจะใชป้ระกอบการพจิารณาลงทุน  

**** ขอ้มูลจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2564 

***** ค่าใชจ้่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการแลว้) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีท่ีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าที่ไดเ้ปิดเผย

ไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพิม่เติมได ้ทั้งน้ี ไมเ่กินเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการที่ระบุไวใ้นโครงการ 
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ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตอ่เงินทุนของกองทุนรวม (Worst case 

scenario) เป็นอยา่งไร 

กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อ (bond forward buyer) โดยตกลงจะซ้ือหุน้กูอ้า้งอิง 

(reference bonds) จากธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้าย (bond forward seller) ท่ีมีการก าหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้กู ้

อา้งอิง และการช าระราคาซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา โดยมีมูลค่าธุรกรรมท่ีประมาณการไว ้(expected gross 

leverage) ประมาณรอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี หากเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลใหม้ีการช าระราคาและ

การส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) กองทุนมี

ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญา ซ่ึงเงินท่ีตอ้งช าระดงักล่าวจะน ามาจากเงินลงทุนในส่วนของตราสาร

แห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากท่ีกองทุนลงทุนอยู่ ท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนจากตราสารแห่งหน้ี

และ/หรือเงินฝากดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนขา้งตน้ จะเกิดในกรณีท่ีมีเหตุการณท่ี์ส่งผลใหม้ีการช าระราคาและการส่ง

มอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) กบัธุรกรรม 

Bond Forward ทุกสญัญาควบคู่กบัการผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทุกรายท่ีกองทุนลงทุนอยู่ 

หรือกรณีอ่ืนใดท่ีส่งผลใหก้องทุนไมส่ามารถช าระเงินใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญาไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงอาจส่งผลให้

กองทุนถูกธนาคารคู่สญัญาฟ้องรอ้งใหช้ าระเงินตามภาระผูกพนัท่ีมี  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อเครดิต

ของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิงก่อนการเขา้ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 กลยุทธใ์นการบริหารจดัการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้นครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund) 
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 ผูล้งทุนท่ีมีความเขา้ใจในทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนซ่ึงรวมถึงธุรกรรม Bond Forward  และสามารถรบัความเส่ียงได้

สูงมากกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป  

 ผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต า่กวา่หุน้ได ้

 ผูล้งทุนท่ียอมรบัและเขา้ใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินตน้ หากผูอ้อกตราสารหรือเงินฝากท่ีกองทุนลงทุนไม่

สามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลใหม้ีการช าระราคาและการส่งมอบหุน้กู ้

อา้งอิง (reference bonds) ก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) 

 ผูล้งทุนท่ีสามารถลงทุนไดต้ลอดอายุกองทุนในระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยคาดหวงัผลตอบแทนท่ีดีกวา่การลงทุน

ในตราสารหน้ีทัว่ไป  

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร 

 ผูล้งทุนท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรบัเงินในช่วงเวลา 1 ปี  

 

 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 

 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

        อยา่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 
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คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค าเตอืนที่ส  าคญั 

 กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อ (bond forward buyer) โดยตกลงจะซ้ือหุน้กู ้

อา้งอิง (reference bonds) จากธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้าย (bond forward seller) ท่ีมีการก าหนด

ระยะเวลาในการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง และการช าระราคาซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา โดยมีมลูค่า

ธุรกรรมท่ีประมาณการไว ้(expected gross leverage) ประมาณรอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ทั้งน้ี หากเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลใหม้ีการช าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) 

ก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) กองทุนมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระเงิน

ใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญา ซ่ึงเงินท่ีตอ้งช าระดงักล่าวจะน ามาจากเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหน้ีและ/หรือ

เงินฝากท่ีกองทุนลงทุนอยู ่ท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนจากตราสารแห่งหน้ี

และ/หรือเงินฝากดงักล่าว 

 กองทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุน

ไม่สามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลใหม้ีการช าระราคาและการส่ง

มอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม Bond Forward 

 กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) และตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ท าใหอ้าจมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนท่ี

ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง จึงอาจมีก าไร/ขาดทุนสูงกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

 กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ทั้งจ านวน ส าหรบัการลงทุนในต่างประเทศ 
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ปัจจยัความเสี่ยงที่ส  าคญั 
 

• ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

Credit rating ตาม International credit rating 

ต า่ AAA AA,A BBB ต า่กว่า BBB unrated สูง 

หมายเหตุ: แรเงากรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารและเงินฝากท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) น้ันเกินกว่า 20% ของ NAV 

 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

อายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ต า่ < 3 เดือน 3 เดือน-1 ปี 1-3 ปี 3–5 ปี >5 ปี สูง 

 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD)  

 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

 การลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึงมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั 

ต า่ ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% สูง 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง  

(High Sector Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 

ต า่ ≤  20% 20%-50% 50%-80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมธนาคารและหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลกัทรพัย ์

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั 

ต า่ ≤ 20% 20%-50% 50%-80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในประเทศกาตาร ์

 

 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ต า่ ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกนั สูง 

 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเต็มจ านวนของเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ  

 

 

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25% ต า่ สูง 
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หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมการจดัการจะสามารถระบุไดเ้มื่อมีการลงทุนจริง เน่ืองจากบลจ.จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการจากอตัรา

ผลตอบแทนของตราสาร ณ วนัท่ีกองทุนเขา้ลงทุน 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 
 
 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไมมี่ ไมมี่ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไมมี่ ไมมี่ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนเขา้ ไมมี่ ไมมี่ 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะไดร้บั  

ดงัน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(% ตอ่ปีของจ  านวนเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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* ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ี 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่จดทะเบียน 4 กุมภาพนัธ ์2564  (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไมต่ า่กว่า 11 เดือน  และไมเ่กิน 1 ปี 1 เดือน 

ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

  

จ านวนเงินทุนของโครงการ   : 4,000 ลา้นบาท และอาจเพ่ิมไดไ้มเ่กิน 50 ลา้นบาท  

วนัท าการซ้ือ                     : 27 มกราคม – 3 กุมภาพนัธ ์2564 

มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือ       : 1,000,000 บาท 

(วนัท่ี 27 มกราคม 2564 เปิดเสนอขายตั้งแตเ่วลา 11.00 น.) 

** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิไม่รบัช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค 

ในวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย (3 กุมภาพนัธ ์2564)** 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน    : ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจาก

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะ

สั้น กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั เพ่ือซ้ือ

กองทุนน้ี ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได ้

หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพ่ือ

ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่น

สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น

ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกา 

วนัท าการขายคืน  : บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบอายุกองทุน โดยจะ

ประกาศวนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหท้ราบภายใน 15 วนัท าการ  
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย 

อตัโนมติัของกองทุนไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชี

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนจะไดร้บัค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท า

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ  Miscellaneous 

ดชันีช้ีวดั : ไมม่ี เน่ืองจากกองทุนไมส่ามารถวดัผลการด าเนินงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนขึ้ นอยู่

กบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและหรือตราสารหน้ี และความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง 
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การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนน้ี 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดท่ี้  www.kasikornasset.com  

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน คุณณฐัฏพิชา กิติด ารงคเ์จริญ ต าแหน่ง ผูจ้ดัการลงทุน และ 

คุณปณตพล ตณัฑวิเชียร ต าแหน่ง ผูบ้ริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน  

วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี : 4 กุมภาพนัธ ์2564  (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 

รบัซ้ือคืน 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

ตดิตอ่สอบถาม 

รบัหนงัสือช้ีชวนรอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

ท่ีอยู ่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12  

ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร 0-2673-3988  

Website : www.kasikornasset.com    

Email : Ka.customer@Kasikornasset.com 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดท่ี้ 

www.kasikornasset.com    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมี

ความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตั้ง และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณารา่งหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงาน ก.ล.ต. 

ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วนัท่ี  

19 มกราคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด 

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
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 ความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซ่ึงเป็นขอ้มูลบอกระดบัความสามารถในการช าระหน้ี 

โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะ

ยาวมีความหมายโดยยอ่ ดงัต่อไปน้ี 

ระดบั 

การลงทุน 
TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดบัท่ี 

น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสูงท่ีสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุดท่ีจะไม่สามารถ

ช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่มีความเส่ียงต า่มากท่ีจะ

ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต า่ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลางท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้าม

ก าหนด 

ระดบัท่ี 

ต า่กว่า 

น่าลงทุน 

ต า่กว่า 

BBB 

ต า่กว่า 

BBB(tha) 

ต า่กว่า 

Baa 

ต า่กว่า 

BBB 
ความเส่ียงสูงท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลค่าของ
หลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ

ลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) 

ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปล่ียนแปลงของ

ราคาหลกัทรพัยส์ูง 

 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลง

ของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลาร์

ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมาน้อยลง ในทาง

กลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึ้ น

กวา่เดิมดว้ยเช่นกนั ดงัน้ัน การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหาร

ความเส่ียงจากดงักล่าว ซ่ึงท าไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้งทุนไมม่ีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- ป้องกนัความเสี่ยงบางส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน :  

ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาวา่

จะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่  

- ไม่ป้องกนัความเสี่ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

 

 

 

ค าอธิบายความเสี่ยง  



 

1 

 

หนังสือรบัทราบความเส่ียงจากการลงทุน 
 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ค าเตือนท่ีส าคญั และ

ความเส่ียงของกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 5 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (KEC5-AI) ท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวนเป็นอย่างดีแลว้ว่า  

1. กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรมสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทสญัญาฟอรเ์วิร์ด 

โดยมีหุน้กูเ้ป็นสินทรพัย์อา้งอิง (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธุรกรรม Bond Forward”) ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง เพ่ือเพ่ิมฐานะการลงทุนในสินทรัพย์

โดยรวม (Leverage) ใหม้ีมูลคา่สูงกวา่มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่งผลใหก้องทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิง

โดยตรง แมว้่าธุรกรรม Bond Forward จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการรบัผลตอบแทนของกองทุนใหสู้งขึ้ น แต่หากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลให้มีการช าระ

ราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม Bond Forward หรือผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถ

ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้อาจท าใหก้องทุนขาดทุนเงินตน้ได ้

2. กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสาร กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคารและหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลกัทรพัย ์และ

กระจุกตวัในประเทศกาตาร ์

3. รายละเอียดและความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้ นจากการเขา้เป็นคูส่ญัญาธุรกรรม Bond Forward โดยสรุปดงัน้ี 

3.1.  ลกัษณะการเขา้ท  าธุรกรรม Bond Forward 

กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง โดยตกลงจะซ้ือหุน้กูอ้า้งอิงจากธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กู ้

อา้งอิง ท่ีมีการก าหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงและการช าระราคาซ่ึงเป็นไปตามวนัท่ีระบุในสญัญาหรือเง่ือนไขอ่ืนท่ีก าหนดใน

สญัญา โดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง ดงักล่าว กองทุนอาจถูกก าหนดใหต้อ้งวางหลกัประกนัเป็นเงินสด ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บั

ขอ้ตกลง ณ วนัท่ีตกลงซ้ือขาย  
 

กรณีที่ 1 เม่ือถึงวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรมและไม่เกิดเหตุการณท์ี่มีผลต่อการช าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวันครบ

ก าหนดอายุของธุรกรรม 

คูส่ญัญาทั้งสองฝ่ายจะท าการช าระราคาเป็นเงินสด โดยการหกักลบลบหน้ีระหวา่งกนั โดยธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กู ้อา้งอิงจะช าระ

ราคาเท่ากบัเงินตน้ท่ีธนาคารคูส่ญัญาไดร้บัในฐานะผูถื้อหุน้กูอ้า้งอิงในจ านวนหุน้กูอ้า้งอิงรวมเท่ากบัจ านวนท่ีระบุไวใ้นสญัญา  หกัดว้ย

คา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ตามจริง รวมถึงภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) บนเงินตน้ท่ีธนาคารคูส่ญัญาไดร้บัในฐานะผูถื้อหุน้กูอ้า้งอิงขา้งตน้ ใหแ้ก่กองทุนซ่ึง

เป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง และกองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิงจะตอ้งช าระราคาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล้่วงหนา้ใหแ้ก่ธนาคาร

คูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจะก าหนดในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

กรณีที่ 2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลใหมี้การช าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม 

หากมีเหตุการณท่ี์ส่งผลใหม้ีการช าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรมตามท่ีไดม้ีการก าหนดไวใ้นสญัญาท่ี

เก่ียวขอ้ง ธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิงอาจยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรมได ้โดยธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็น

ผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิงจะส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงใหแ้ก่กองทุน และกองทุนจะตอ้งช าระราคาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล้่วงหน้า รวมถึง

คา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นใหแ้ก่ผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง  
 

3.2. เหตุการณท์ี่ส่งผลใหมี้การช าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม  

1. เหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (credit events) ไดแ้ก่ 

(1.1) การลม้ละลายของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Bankruptcy)   

(1.2) การผิดนัดช าระหน้ีเงินของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Failure to Pay)  

(1.3) การไมส่ามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนั (Obligation Default)  

(1.4) การปรบัโครงสรา้งการช าระหน้ีของหุน้กูอ้า้งอิง (Restructuring)  

(1.5) การปฏิเสธหรือการหยุดพกัการช าระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (Repudiation / Moratorium)   

2. กรณีท่ีราคาเสนอซ้ือของหุน้กูอ้า้งอิงปรบัลดลงมาอยูท่ี่ระดบัต า่กวา่หรือเท่ากบัรอ้ยละ 70 ของราคาพาร ์(par value) ของหุน้กูอ้า้งอิง 

(Reference Obligation Market Event)  

3. เหตุการณท่ี์อยู่เหนือการควบคุมของธนาคารคูส่ญัญา ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียง การเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรือขอ้บงัคบัใดๆ ท่ีส่งผล

ใหธ้นาคารคูส่ญัญาไมส่ามารถด ารงฐานะคูส่ญัญาในธุรกรรมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงของตนต่อไปได ้(Hedging Disruption Event) 

4. มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(4.1) กรณีท่ีมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงต า่กวา่รอ้ยละ 70 ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ 

วนัท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคารคูส่ญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี ทั้งน้ี กรณีตาม (4.1) จะใชบ้งัคบัเฉพาะช่วงปีปฏิทิน

แรกท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคารคูส่ญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี หรือ  

(4.2) กรณีท่ีมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงต า่กวา่รอ้ยละ 70 ของ  
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(ก) มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคารคูส่ญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี หรือ 

(ข) มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัส้ินปีปฏิทินก่อนหนา้ แลว้แต่วา่จ านวนใดจะสูงกวา่  

ทั้งน้ี กรณีตาม (4.2) จะใชบ้งัคบัส าหรบัปีปฏิทินต่อๆ ไป ถัดจากปีปฏิทินแรกท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคารคู่สญัญามี

ผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี 

 

3.3. ความเสี่ยงของกองทุนในการเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง   

 ความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม  

ในกรณีท่ีมีเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิงเกิดขึ้ น หุน้กูอ้า้งอิงอาจมีราคาลดลงเป็นอยา่งมากหรือ

อาจมีมูลค่าเท่ากบัศูนย ์ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนอยา่งมีนัยส าคญั นอกจากน้ี การยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบ

ก าหนดอายุของธุรกรรม ทั้งจากการเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิงหรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ 

ตามท่ีไดม้ีการก าหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง อาจท าใหผ้ลตอบแทนท่ีกองทุนคาดวา่จะไดร้บัหากธุรกรรมไมถู่กยกเลิกก่อนวนัครบก าหนดอายุ

ของธุรกรรมลดลงอยา่งมีนัยส าคญัได ้

  ความเสี่ยงในกรณีที่ธนาคารคู่สญัญาไม่สามารถส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงหรือกองทุนไม่สามารถรบัมอบหุน้กูอ้า้งอิงได ้

ในกรณีท่ีธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิงไมอ่าจส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงได ้หรือกองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิงไมส่ามารถรบัมอบหุน้กู ้

อา้งอิงได ้ธนาคารคูส่ญัญาดงักล่าว อาจท าการช าระราคาเป็นเงินสดแทนการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงใหแ้ก่กองทุนได ้โดยธนาคารคูส่ญัญาจะ

เป็นผูท้ าการก าหนดราคาส าหรบัการช าระราคาเป็นเงินสดแทนการส่งมอบ โดยธนาคารคูส่ญัญามีหน้าท่ีก าหนดราคาดงักล่าวโดยสุจริต 

เป็นไปตามการคา้ปกติ และสมเหตุสมผล ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในกรณีดงักล่าวอาจท าใหก้องทุนไมส่ามารถรบัรู ้

ส่วนเพ่ิมหากราคาของหุน้กูอ้า้งอิงมีการปรบัตวัสูงขึ้ นในภายหลงั   

  ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธท์ี่ท  าข้ึนนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ธุรกรรม Bond Forward ท่ีกองทุนลงทุนถือเป็นธุรกรรมอนุพันธ์ท่ีท าขึ้ นนอกศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (over-the-counter 

derivatives transaction) ดงัน้ันขอ้ตกลงต่าง ๆ จึงเป็นไปตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนั และมูลค่าของธุรกรรมอนุพนัธ์น้ันอาจถูกกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธไ์ด ้

 

 

ขา้พเจา้ ………………………………………………………..................……………………………………………………….…. เลขท่ีบญัชีกองทุน …………....................……………………...........……………… 

รบัทราบวา่ขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูลการลงทุนในกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์

เครดิต 5 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  (KEC5-AI) รวมถึงความเส่ียง และค าเตือนในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อน

หนา้น้ีเป็นอยา่งดีแลว้ 

 

ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้มีลกัษณะตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

ก. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์น

ดงักล่าวตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ี ใหพิ้จารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

 

ข. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 50 ลา้นบาทข้ึนไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไมนั่บรวมมูลค่าอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยั

ประจ า 

 มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 4 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์(หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหลกัทรพัยด์ังกล่าว) หรือ

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 

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

(ผูล้งทุน) 

                                                              วนัท่ี.......................................................................                                                      

-ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุน- 



 

3 

 

หนังสือรบัทราบความเส่ียงจากการลงทุน 
 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ค าเตือนท่ีส าคญั และ

ความเส่ียงของกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 5 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (KEC5-AI) ท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวนเป็นอย่างดีแลว้ว่า  

1. กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาฟอรเ์วริ์ด 

โดยมีหุน้กูเ้ป็นสินทรัพย์อา้งอิง (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธุรกรรม Bond Forward”) ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง เพ่ือเพ่ิมฐานะการลงทุนในสินทรัพย์

โดยรวม (Leverage) ใหม้ีมูลคา่สูงกวา่มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่งผลใหก้องทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิง

โดยตรง แมว้่าธุรกรรม Bond Forward จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการรบัผลตอบแทนของกองทุนใหสู้งขึ้ น แต่หากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลใหม้ีการช าระ

ราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม Bond Forward หรือผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถ

ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้อาจท าใหก้องทุนขาดทุนเงินตน้ได ้

2. กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสาร กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคารและหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลกัทรพัย ์และ

กระจุกตวัในประเทศกาตาร ์

3. รายละเอียดและความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้ นจากการเขา้เป็นคูส่ญัญาธุรกรรม Bond Forward โดยสรุปดงัน้ี 

3.1. ลกัษณะการเขา้ท  าธุรกรรม Bond Forward 

กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง โดยตกลงจะซ้ือหุน้กูอ้า้งอิงจากธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง 

ท่ีมีการก าหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงและการช าระราคาซ่ึงเป็นไปตามวนัท่ีระบุในสญัญาหรือเง่ือนไขอ่ืนท่ีก าหนดในสญัญา โดยการเขา้

เป็นคูส่ญัญาในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง ดงักล่าว กองทุนอาจถูกก าหนดใหต้อ้งวางหลกัประกนัเป็นเงินสด ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัขอ้ตกลง ณ วนัท่ีตกลงซ้ือขาย  
 

กรณีที่ 1 เม่ือถึงวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรมและไม่เกิดเหตุการณท์ี่มีผลต่อการช าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวันครบ

ก าหนดอายุของธุรกรรม 

คูส่ญัญาทั้งสองฝ่ายจะท าการช าระราคาเป็นเงินสด โดยการหกักลบลบหน้ีระหวา่งกนั โดยธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิงจะช าระราคา

เท่ากบัเงินตน้ท่ีธนาคารคูส่ญัญาไดร้บัในฐานะผูถื้อหุน้กูอ้า้งอิงในจ านวนหุน้กูอ้า้งอิงรวมเท่ากบัจ านวนท่ีระบุไวใ้นสญัญา  หกัดว้ยคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ 

ตามจริง รวมถึงภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) บนเงินตน้ท่ีธนาคารคูส่ญัญาไดร้บัในฐานะผูถื้อหุน้กูอ้า้งอิงขา้งตน้ ใหแ้ก่กองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง และ

กองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิงจะตอ้งช าระราคาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล้่วงหน้าใหแ้ก่ธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง 

ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจะก าหนดในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

กรณีที่ 2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลใหมี้การช าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม 

หากมีเหตุการณท่ี์ส่งผลใหม้ีการช าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรมตามท่ีไดม้ีการก าหนดไวใ้นสญัญาท่ี

เก่ียวขอ้ง ธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิงอาจยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรมได ้โดยธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผู้ขายหุน้กู ้

อา้งอิงจะส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงใหแ้ก่กองทุน และกองทุนจะตอ้งช าระราคาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล้่วงหนา้ รวมถึงค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ท่ีเกิดขึ้ นใหแ้ก่ผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง  
 

3.2. เหตุการณท์ี่ส่งผลใหมี้การช าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม  

1. เหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (credit events) ไดแ้ก่ 

(1.1) การลม้ละลายของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Bankruptcy)   

(1.2) การผิดนัดช าระหน้ีเงินของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Failure to Pay)  

(1.3) การไมส่ามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนั (Obligation Default)  

(1.4) การปรบัโครงสรา้งการช าระหน้ีของหุน้กูอ้า้งอิง (Restructuring)  

(1.5) การปฏิเสธหรือการหยุดพกัการช าระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (Repudiation / Moratorium)   

2. กรณีท่ีราคาเสนอซ้ือของหุน้กูอ้า้งอิงปรบัลดลงมาอยูท่ี่ระดบัต า่กวา่หรือเท่ากบัรอ้ยละ 70 ของราคาพาร ์(par value) ของหุน้กูอ้า้งอิง 

(Reference Obligation Market Event)  

3. เหตุการณท่ี์อยู่เหนือการควบคุมของธนาคารคูส่ญัญา ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียง การเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรือขอ้บงัคบัใดๆ ท่ีส่งผล

ใหธ้นาคารคูส่ญัญาไมส่ามารถด ารงฐานะคูส่ญัญาในธุรกรรมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงของตนต่อไปได ้(Hedging Disruption Event) 

4. มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(4.1) กรณีท่ีมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงต า่กวา่รอ้ยละ 70 ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ 

วนัท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคารคูส่ญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี ทั้งน้ี กรณีตาม (4.1) จะใชบ้งัคบัเฉพาะช่วงปีปฏิทิน

แรกท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคารคูส่ญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี หรือ  

(4.2) กรณีท่ีมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงต า่กวา่รอ้ยละ 70 ของ  

(ก) มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคารคูส่ญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี หรือ 
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(ข) มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัส้ินปีปฏิทินก่อนหนา้ แลว้แต่วา่จ านวนใดจะสูงกวา่  

ทั้งน้ี กรณีตาม (4.2) จะใชบ้งัคบัส าหรบัปีปฏิทินต่อๆ ไป ถัดจากปีปฏิทินแรกท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคารคู่สญัญา

มีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี 

 

3.3. ความเสี่ยงของกองทุนในการเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง   

 ความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบก าหนดอายุของธุรกรรม  

ในกรณีท่ีมีเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิงเกิดขึ้ น หุน้กูอ้า้งอิงอาจมีราคาลดลงเป็นอยา่งมากหรือ

อาจมีมูลค่าเท่ากบัศูนย ์ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนอยา่งมีนัยยะส าคญั นอกจากน้ี การยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบ

ก าหนดอายุของธุรกรรม ทั้งจากการเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิงหรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ 

ตามท่ีไดม้ีการก าหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง อาจท าใหผ้ลตอบแทนท่ีกองทุนคาดวา่จะไดร้บัหากธุรกรรมไมถู่กยกเลิกก่อนวนัครบก าหนดอายุ

ของธุรกรรมลดลงอยา่งมีนัยยะส าคญัได ้

  ความเสี่ยงในกรณีที่ธนาคารคู่สญัญาไม่สามารถส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงหรือกองทุนไม่สามารถรบัมอบหุน้กูอ้า้งอิงได  ้

ในกรณีท่ีธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิงไมอ่าจส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงได ้หรือกองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิงไมส่ามารถรบัมอบหุน้กู ้

อา้งอิงได ้ธนาคารคูส่ญัญาดงักล่าว อาจท าการช าระราคาเป็นเงินสดแทนการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงใหแ้ก่กองทุนได ้โดยธนาคารคู่สญัญาจะ

เป็นผูท้ าการก าหนดราคาส าหรบัการช าระราคาเป็นเงินสดแทนการส่งมอบ โดยธนาคารคูส่ญัญามีหน้าท่ีก าหนดราคาดงักล่าวโดยสุจริต 

เป็นไปตามการคา้ปกติ และสมเหตุสมผล ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในกรณีดงักล่าวอาจท าใหก้องทุนไมส่ามารถรบัรู ้

ส่วนเพ่ิมหากราคาของหุน้กูอ้า้งอิงมีการปรบัตวัสูงขึ้ นในภายหลงั   

  ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธท์ี่ท  าข้ึนนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ธุรกรรม Bond Forward ท่ีกองทุนลงทุนถือเป็นธุรกรรมอนุพันธ์ท่ีท าขึ้ นนอกศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ( over-the-counter 

derivatives transaction) ดงัน้ันขอ้ตกลงต่าง ๆ จึงเป็นไปตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนั และมูลค่าของธุรกรรมอนุพนัธ์น้ันอาจถูกกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธไ์ด ้

 

 

ขา้พเจา้ ………………………………………………………..................……………………………………………………….…. เลขท่ีบญัชีกองทุน …………....................……………………...........……………… 

รบัทราบวา่ขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูลการลงทุนในกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์

เครดิต 5 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  (KEC5-AI) รวมถึงความเส่ียง และค าเตือนในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อน

หนา้น้ีเป็นอยา่งดีแลว้ 

 

ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้มีลกัษณะตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

ก. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์น

ดงักล่าวตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ี ใหพิ้จารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

 

ข. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 50 ลา้นบาทข้ึนไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไมนั่บรวมมูลค่าอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยั

ประจ า 

 มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 4 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์(หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงินคลงั พนัธบัตร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหลกัทรพัยด์งักล่าว) หรือ

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 

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

(ผูล้งทุน) 

                                                             วนัท่ี.......................................................................    

-ส าหรบัสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน- 



     หนังสือแจง้ความประสงค ์

(ใหน้ าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

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

 

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

 

บญัชีกองทุนเลขท่ี  …………………………………………………………………………………………... 

 

         มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั (“บริษัท”) น าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ในงวดสุดทา้ยของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ท่ีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้ดงัต่อไปน้ี  

(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน) 

 

 กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)                     เลขท่ีบญัชีกองทุน  ……………………………………………… 

 

 กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น (K-TREASURY)     เลขท่ีบญัชีกองทุน  ……………………………………………… 

 

 กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น (K-SF)              เลขท่ีบญัชีกองทุน  ……………………………………………… 

 

         โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่ บริษัทจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางตามท่ีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีขา้พเจา้จะไดร้บั จะค านวณโดยใชร้าคาขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

         ขา้พเจา้ไดศึ้กษาท าความเขา้ใจขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเส่ียงของกองทุนตน้

ทางและกองทุนปลายทางแลว้ 

 

ลงช่ือ ..........................................................  ผูถื้อหน่วยลงทุน 

                                            วนัท่ี  .......................................................... 

 

หมายเหตุ    หากท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงความประสงค ์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

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

ส าหรบัเจา้หนา้ที่ 

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

วนัท่ี  .................................................                          วนัท่ี  ........................................................... 

-เอกสารฉบบัน้ีมีไวส้ าหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ือแนบกบัใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน- 

 

 


