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(วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 เปิดเสนอขายตั้งแตเ่วลา 11.00 น.) 

** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิไม่รบัชาํระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็คในวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย (5 เมษายน 2564)** 
             
              

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
          

 

 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 6 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

K Enhanced Credit 6 Fund Not For Retail Investors  

KEC6-AI 

กองทุนรวมตราสารหน้ี 

กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเสีย่งทั้งในและตา่งประเทศ 

 

หนงัสือช้ีชวนสว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

การเขา้ร่วมตอ่ตา้นทุจริต : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

  

  

  

  

  

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 

 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 2 ปี ได ้ 

และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกและหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร  

ดงันั้น หากมีปัจจยัลบท่ีสง่ผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจาํนวนมาก 

 
  

  

  

คุณกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 
คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

ค่าธรรมเนียม 

 
ผลการดาํเนินงาน 

 
ขอ้มูลอ่ืนๆ 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

 

Fund ID : H86 

IPO: 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(กองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนที่มิใช่รายยอ่ยและผูมี้เงินลงทุนสูงเท่านั้น) 
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 นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน

รวมตราสารหน้ี รวมทั้ง หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนดทั้งในและต่างประเทศ รวมกนัไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และ

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยไมก่าํหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment 

Grade) ได ้เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูอ่นัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment 

Grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน  

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) และจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งจาํนวน 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse repo) ธุรกรรมการใหย้ืม

หลกัทรพัย ์(Securities lending) ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และหรืออาจมีไวซ่ึ้ง

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบ

ใหก้องทุนลงทุนได ้ 

กรณีท่ีมีการลงทุนในทรพัยสิ์นดงัน้ี รวมกนัจะตอ้งไมเ่กินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(1) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

(2) ตราสาร Basel III 

(3) สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ท่ีมีหลกัทรพัยอ์า้งอิงเป็นตราสารตามขอ้ (1)–

(2)  

รายละเอียดการลงทุนของกองทุน  

กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจมีไวซ่ึ้งหลักทรัพย์หรือ

ทรพัยสิ์นอ่ืนใดตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหก้องทุนตราสารหน้ีลงทุนได ้ในอตัราส่วน

ประมาณรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทุนจะตอ้งวางหลกัประกนัเป็น

เงินสด (cash collateral) สาํหรบัการเขา้ทาํธุรกรรมในส่วนท่ี 2 กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในส่วนท่ี 

1 ไมถึ่งรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนได ้

 

ส่วนที่ 2 กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทสญัญาฟอรเ์วิรด์ โดยมีหุน้กูเ้ป็นสินทรพัย์

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

 

 

 

 

 
 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 
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คู่สญัญาฟอรเ์วิรด์ในฐานะ

เป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง 

(Bond Forward Seller) 

ธนาคารพาณิชยแ์ละหรือสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ตํา่กวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

(Investment Grade) 

คู่สญัญาฟอรเ์วิรด์ในฐานะ

เป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง(Bond 

Forward Buyer) 

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 6 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

หุน้กูอ้า้งอิง  

(Reference Bonds) 

ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ณ วนัท่ี

เขา้ทาํธุรกรรม 

สกุลเงิน สกุลเงินบาท (THB) 

ลกัษณะการเขา้ทาํธุรกรรม 

Bond Forward 

กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward buyer) 

โดยตกลงจะซ้ือหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) จากธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond 

forward seller) ท่ีมีการกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) และการ

ชาํระราคาซ่ึงเป็นไปตามวนัท่ีระบุในสญัญาหรือเง่ือนไขอื่นท่ีกาํหนดในสญัญา โดยการเขา้เป็น

คู่สญัญาในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งองิ (bond forward buyer) ดงักล่าว กองทุนอาจถูกกาํหนดใหต้อ้งวาง

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

กรณีท่ี 1 เม่ือถึงวนัครบกาํหนดอายขุองธุรกรรม (scheduled termination date) และไม่เกิด

เหตกุารณท่ี์มีผลตอ่การชาํระราคาและการสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ก่อนวนัครบ

กาํหนดอายขุองธุรกรรม 

คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะทาํการชาํระราคาเป็นเงินสด (cash settlement) โดยการหกักลบลบหน้ี

ระหว่างกนั (net settlement) โดยธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) 

จะชาํระราคาเท่ากบัเงินตน้ท่ีธนาคารคู่สญัญาไดร้บัในฐานะผูถื้อหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ซ่ึง

เท่ากบัจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสญัญา หกัดว้ยค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ตามจริง รวมถึงภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี ) บน

เงินตน้ดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward buyer) และกองทุนจะตอ้งชาํระ

ราคาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหน้า (bond forward price) ใหแ้ก่ธนาคาร

คู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บัขอ้กาํหนดและเง่ือนไขอื่น ๆ 

ท่ีจะกาํหนดในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

กรณีท่ี 2 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณท่ี์สง่ผลใหมี้การชาํระราคาและการสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิง 

(reference bonds) ก่อนวนัครบกาํหนดอายขุองธุรกรรม 

หากมีเหตุการณท่ี์ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ก่อนวนั

ครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date)  ตามท่ีไดมี้การกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ี

เก่ียวขอ้ง ธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) อาจยกเลิกธุรกรรมก่อน

วนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) ได ้โดยธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็น

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

และกองทุนจะตอ้งชาํระราคาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหน้า (bond forward 

price) รวมถึงค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นใหแ้ก่ผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) 

เหตกุารณท่ี์สง่ผลใหมี้การ

ชาํระราคาและการสง่มอบ

หุน้กูอ้า้งอิง (reference 

bonds) ก่อนวนัครบ

กาํหนดอายขุองธุรกรรม 

(scheduled termination 

date) 

1. เหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (credit events) 

ไดแ้ก่ 

(1.1) การลม้ละลายของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Bankruptcy)   

(1.2) การผิดนัดชาํระหน้ีเงินของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Failure to Pay)  

(1.3) การไม่สามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนั (Obligation Default)  

(1.4) การปรบัโครงสรา้งการชาํระหน้ีของหุน้กูอ้า้งอิง (Restructuring)  

(1.5) การปฏเิสธหรือการหยุดพกัการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (Repudiation / Moratorium)   
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 2. กรณีท่ีราคาเสนอซ้ือของหุน้กูอ้า้งอิงปรบัลดลงมาอยูท่ี่ระดบัตํา่กว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 70 ของ

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

3. เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมของธนาคารคู่สญัญา ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การเปล่ียนแปลง

ของกฏหมายหรือขอ้บงัคบัใดๆ ท่ีส่งผลใหธ้นาคารคู่สญัญาไม่สามารถดาํรงฐานะคู่สญัญาในธุรกรรม

เพื่อป้องกนัความเส่ียงของตนต่อไปได ้(Hedging Disruption Event) 

4. มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(4.1) กรณีท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงตํา่กว่ารอ้ยละ 70 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคารคู่สญัญามีผล

ใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี ทั้งน้ี กรณีตาม (4.1) จะใชบ้งัคบัเฉพาะช่วงปีปฏทิินแรกท่ีสญัญา ISDA Master 

Agreement กบัธนาคารคู่สญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี หรือ 

(4.2) กรณีท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงตํา่กว่ารอ้ยละ 70 ของ  

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

คู่สญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี หรือ  

(ข) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัส้ินปีปฏทิินก่อนหน้า แลว้แต่ว่าจาํนวนใดจะสูงกว่า 

ทั้งน้ี กรณีตาม (4.2) จะใชบ้งัคบัสาํหรบัปีปฏทิินต่อๆ ไป ถดัจากปีปฏทิินแรกท่ีสญัญา ISDA Master 

Agreement กบัธนาคารคู่สญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี 

ความเส่ียงของกองทุน

ในการเขา้เป็นคู่สญัญา

ธุรกรรม Bond Forward 

ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กู ้

อา้งอิง   

• ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบกาํหนดอายขุองธุรกรรม 

(scheduled termination date) 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (credit 

events) เกิดขึ้ นหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) อาจมีราคาลดลงเป็นอยา่งมากหรืออาจมีมลูค่า

เท่ากบัศูนย ์ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนอยา่งมีนัยสาํคญั นอกจากน้ี การ

ยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) ทั้งจากการเกิด

เหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (credit events) หรือ

เหตุการณอ์ื่น ๆ ตามท่ีไดมี้การกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง อาจทาํใหผ้ลตอบแทนท่ีกองทุนคาด

ว่าจะไดร้บัหากธุรกรรมไม่ถูกยกเลิกก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination 

date) ลดลงอยา่งมีนัยสาํคญัได ้

•  ความเสี่ยงในกรณีท่ีธนาคารคู่สญัญาไม่สามารถสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) หรือ

กองทุนไม่สามารถรบัมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds)ได ้

ในกรณีท่ีธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) ไม่อาจส่งมอบหุน้กู ้

อา้งอิง (reference bonds) ได ้หรือกองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward buyer) ไม่

สามารถรบัมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ได ้ธนาคารคู่สญัญาดงักล่าว อาจทาํการชาํระ

ราคาเป็นเงินสด (cash settlement) แทนการส่งมอบหุน้กูอ้า้งองิ (reference bonds) ใหแ้ก่กองทุน

ได ้โดยธนาคารคู่สญัญาจะเป็นผูท้าํการกาํหนดราคาสาํหรบัการชาํระราคาเป็นเงินสด (cash 

settlement) แทนการส่งมอบ โดยธนาคารคู่สญัญามีหน้าท่ีกาํหนดราคาดงักล่าวโดยสุจริต เป็นไป

ตามการคา้ปกติ และสมเหตุสมผล ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในกรณีดงักล่าว

อาจทาํใหก้องทุนไม่สามารถรบัรูส่้วนเพิ่มหากราคาของหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) มีการ

ปรบัตวัสูงขึ้ นในภายหลงั   

•  ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธท่ี์ทาํข้ึนนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ธุรกรรม Bond Forward ท่ีกองทุนอาจลงทุนถือเป็นธุรกรรมอนุพนัธท่ี์ทาํขึ้ นนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้า (over-the-counter derivatives transaction) ดงัน้ันขอ้ตกลงต่าง ๆ จึงเป็นไป

ตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนั และมลูค่าของธุรกรรมอนุพนัธน้ั์นอาจถูกกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธไ์ด ้
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เง่ือนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน 

กรณีที่ 1 ไม่เกิดเหตกุารณท์ี่มีผลตอ่การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม  

กองทุนจะชาํระคืนเงินตน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และ

ผลตอบแทนจากการเขา้ทาํธุรกรรม Bond Forward หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  

กรณีที่ 2 เกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม  

1) กองทุนจะตอ้งนําเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศท่ีลงทุนอยูม่าชาํระเงิน

ใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหนา้ รวมถึงค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน และธนาคาร

คู่สญัญาจะส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงใหแ้ก่กองทุน ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดเ้งินตน้และผลตอบแทนจากตราสารแห่งหน้ี

และ/หรือเงินฝากดงักล่าวท่ีกองทุนนําเงินลงทุนมาชาํระใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญา โดยเม่ือกองทุนไดร้บัชาํระหน้ีจากหุน้กู ้

อา้งอิงดงักล่าว กองทุนจะดาํเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนถือครอง 

2) สาํหรบัในส่วนของตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศท่ีเหลืออยู ่กองทุนจะถือจนครบกาํหนดอายุ

ของทรพัยสิ์นและชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือครอง 

แผนภาพตวัอย่างเหตกุารณใ์นกรณีที่ 2 
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ประมาณการอตัราการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิในกรณีท่ีไม่เกิดเหตกุารณท่ี์สง่ผลใหมี้การชาํระราคาและการสง่มอบหุน้กู ้

อา้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายขุองธุรกรรม 

เม่ือส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ียประมาณรอ้ยละ 1.60 ต่อปีของเงิน

ลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงคาํนวณจากการลงทุนสาํหรบัระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยพอรต์การลงทุนของกองทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียด

ของตราสารท่ีจะลงทุน ดงัน้ี 

ตราสารท่ีลงทุน/ 

การเขา้ทาํธุรกรรมของกองทุน 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือของผู ้

ออก 

ตราสาร/หุน้กู ้

อา้งอิง*** 

ประมาณการ

ผลตอบแทน 

ของตราสาร/

ธุรกรรม  

ในรูปสกุลเงิน

บาท**** 

(ตอ่ปี) 

สดัส่วน 

การลงทุน/การ

เขา้ทาํธุรกรรม 

โดยประมาณ 

ประมาณการ

ผลตอบแทนท่ี

กองทุนจะไดร้บั

ในรูปสกุลเงิน

บาท 

(ตอ่ปี) 

ส่วนท่ี 1 * 

การลงทุนใน 

ตราสารแห่งหน้ี 

และ/หรือเงินฝาก 

เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร ์ Baa1/Moody’s 1.65 19% 0.31% 

เงินฝาก Qatar National Bank,  

ประเทศกาตาร ์
Aa3/Moody’s 1.05 19% 0.20% 

เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, 

ประเทศกาตาร ์
A3/Moody’s 1.25 19% 0.24% 

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, 

ประเทศกาตาร ์
A3/Moody’s 1.15 19% 0.22% 

หุน้กูบ้ริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแ์ซล  

คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 
BBB+/TRIS 2.55 19% 0.48% 

ส่วนท่ี 2 *,** 

การเขา้ทาํธุรกรรม 

Bond Forward ท่ี

อา้งอิงกบั 

หุน้กูบ้ริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน), ประเทศไทย 
BBB+/TRIS 1.30 10% 0.13% 

หุน้กูบ้ริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) , ประเทศไทย 
A-/TRIS 1.10 10% 0.11% 

หุน้กูบ้ริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั (มหาชน) 
A/TRIS 1.60 10% 0.16% 

หุน้กูบ้ริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั 

(มหาชน), ประเทศไทย 
BBB+/TRIS 1.20 10% 0.12% 

รวม 135% 1.97% 

ประมาณการค่าใชจ้า่ยกองทุน (ถา้มี)***** (0.37%) 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเม่ือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ(ตอ่ปี) 1.60% 

*เน่ืองจากกองทุนคาดการณว์า่จะมีการวางหลกัประกนัเป็นเงินสด (cash collateral) สาํหรบัการเขา้ทาํธุรกรรม Bond Forward (ส่วนท่ี 2) จึงทาํใหก้องทุนมีการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในส่วนท่ี 1 ไม่ถึงรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

สาํหรบัการลงทุนในส่วนท่ี 1 และการเขา้ทาํธุรกรรมในส่วนท่ี 2 บริษัทจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุน หุน้กูอ้า้งอิง คู่สญัญาฟอรเ์วิรด์ และ

หรือสดัส่วนการลงทุนไดก็้ต่อเมื่อเป็นการดาํเนินการภายใตส้ถานการณท่ี์จาํเป็นและสมควรเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั โดยไม่ทาํใหค้วามเส่ียงของ

ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยสาํคญั โดยบริษัทอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากอ่ืนแทน และ/หรือเพิม่เติมจากตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

** อตัราผลตอบแทนจากการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขว่า จะตอ้งไม่เกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลใหม้ีการชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบ

กาํหนดอายุของธุรกรรมตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา โดยในกรณีท่ีเกิดเหตุการณด์งักล่าว ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

*** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพยีงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีบริษัทจดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน  

**** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 

***** ค่าใชจ้่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการแลว้) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีท่ีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไว ้

ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ี ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
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ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตอ่เงินทุนของกองทุนรวม (Worst case 

scenario) เป็นอยา่งไร 

กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อ (bond forward buyer) โดยตกลงจะซ้ือหุน้กูอ้า้งอิง 

(reference bonds) จากธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้าย (bond forward seller) ท่ีมีการกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้กู ้

อา้งอิง และการชาํระราคาซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา โดยมีมูลค่าธุรกรรมท่ีประมาณการไว ้(expected gross 

leverage) ประมาณรอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี หากเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและ

การส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) กองทุนมี

ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญา ซ่ึงเงินท่ีตอ้งชาํระดงักล่าวจะนํามาจากเงินลงทุนในส่วนของตราสาร

แห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากท่ีกองทุนลงทุนอยู ่ทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนจากตราสารแห่งหน้ี

และ/หรือเงินฝากดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนขา้งตน้ จะเกิดในกรณีท่ีมีเหตุการณท่ี์ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่ง

มอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) กบัธุรกรรม 

Bond Forward ทุกสญัญาควบคู่กบัการผิดนัดชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทุกรายท่ีกองทุนลงทุนอยู ่

หรือกรณีอ่ืนใดท่ีส่งผลใหก้องทุนไมส่ามารถชาํระเงินใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญาไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงอาจส่งผลให้

กองทุนถูกธนาคารคู่สญัญาฟ้องรอ้งใหช้าํระเงินตามภาระผูกพนัท่ีมี  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อเครดิต

ของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิงก่อนการเขา้ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 กลยุทธใ์นการบริหารจดัการลงทุน 

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

สูงมากกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป  

 ผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจตํา่กวา่หุน้ได ้

 ผูล้งทุนท่ียอมรับและเขา้ใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินตน้ หากผูอ้อกตราสารหรือเงินฝากท่ีกองทุนลงทุนไม่

สามารถชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กู ้

อา้งอิง (reference bonds) ก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) 

 ผูล้งทุนท่ีสามารถลงทุนไดต้ลอดอายุกองทุนในระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยคาดหวงัผลตอบแทนท่ีดีกว่าการลงทุน

ในตราสารหน้ีทัว่ไป  

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร 

 ผูล้งทุนท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรบัเงินในช่วงเวลา 2 ปี  
 

 

 

 

 

ทาํอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 

 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

        อยา่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 



KEC6-AI  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

คาํเตอืนท่ีสาํคญั 
 กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อ (bond forward buyer) โดยตกลงจะซ้ือหุน้กู ้

อา้งอิง (reference bonds) จากธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้าย (bond forward seller) ท่ีมีการกาํหนด

ระยะเวลาในการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง และการชาํระราคาซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา โดยมีมลูค่า

ธุรกรรมท่ีประมาณการไว ้(expected gross leverage) ประมาณรอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ทั้งน้ี หากเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) 

ก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) กองทุนมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งชาํระเงิน

ใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญา ซ่ึงเงินท่ีตอ้งชาํระดงักล่าวจะนํามาจากเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหน้ีและ/หรือ

เงินฝากท่ีกองทุนลงทุนอยู ่ทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนจากตราสารแห่งหน้ี

และ/หรือเงินฝากดงักล่าว 

 กองทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุน

ไม่สามารถชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่ง

มอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม Bond Forward 

 กองทุนอาจมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) และตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ทําใหอ้าจมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนท่ี

ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง จึงอาจมีกาํไร/ขาดทุนสูงกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

 กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ทั้งจาํนวน สาํหรบัการลงทุนในต่างประเทศ 
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ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญั 
 

• ความเสี่ยงจากการผิดนดัชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

Credit rating ตาม International credit rating 

ตํา่ AAA AA,A BBB ตํา่กว่า BBB unrated สงู 

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

 

Credit rating ตาม National credit rating 

ตํา่ AAA AA,A BBB ตํา่กว่า BBB unrated สูง 

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

 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

อายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ตํา่ < 3 เดือน 3 เดือน-1 ปี 1-3 ปี 3–5 ปี >5 ปี สูง 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (SD)  

 

 

 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตวัในผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

 การลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึงมากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 

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

 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั 

ตํา่ ≤  20% 20%-50% 50%-80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 

 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 

ตํา่ ≤ 20% 20%-50% 50%-80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในประเทศกาตาร ์

 

• ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ตํา่ ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั สูง 

 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเต็มจาํนวนของเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ  

 

 

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25% ตํา่ สูง 
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หมายเหตุ : ค่าใชจ้า่ยอื่นๆจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 
 
 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไมมี่ ไมมี่ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไมมี่ ไมมี่ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนเขา้ ไมมี่ ไมมี่ 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 

 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะไดร้บั  

ดงัน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(% ตอ่ปีของจาํนวนเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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* ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมมี่ 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

วนัที่จดทะเบียน 7 เมษายน 2564 (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

อายุโครงการ ประมาณ 2 ปี โดยไมต่ํา่กว่า 1 ปี 11 เดือน  และไมเ่กิน 2 ปี 1 เดือน 

ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

  

จาํนวนเงินทุนของโครงการ   : 3,000 ลา้นบาท และอาจเพ่ิมไดไ้มเ่กิน 100 ลา้นบาท 

วนัทาํการซ้ือ                     : 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 
(วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 เปิดเสนอขายตั้งแตเ่วลา 11.00 น.) 

** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิไม่รบัชาํระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค 

ในวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย (5 เมษายน 2564)** 
มลูค่าขัน้ตํา่ของการซ้ือ       : 1,000,000 บาท 

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

ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ข้ึนและดาํเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกา 

วนัทาํการขายคืน  : บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเม่ือครบอายุกองทุน โดยจะ

ประกาศวนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหท้ราบภายใน 15 วนัทาํการ  

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย 

อตัโนมติัของกองทุนไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชี

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วย

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

ผลการดาํเนินงานในอดีต 

 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ  Miscellaneous 

ดชันีช้ีวดั : ไมมี่ เน่ืองจากกองทุนไมส่ามารถวดัผลการดาํเนินงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนข้ึนอยู่

กบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและหรือตราสารหน้ี และความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง 
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ลงทุนจะไดร้บัคาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนน้ี 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดท่ี้  www.kasikornasset.com  

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน คุณภราดร  เอ่ียวปรีดา ผูจ้ดัการลงทุนอาวุโส 

วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี : 7 เมษายน 2564  (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 

รบัซ้ือคืน 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

ตดิตอ่สอบถาม 

รบัหนงัสือช้ีชวนรอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

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 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดท่ี้ 

www.kasikornasset.com    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมี

ความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจาํนวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตั้ง และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณารา่งหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่สาํนักงาน ก.ล.ต. 

ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนสว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั ณ วนัท่ี  

17 มีนาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด 

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

ความน่าเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซ่ึงเป็นขอ้มูลบอกระดบัความสามารถในการชาํระหน้ี 

โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะ

ยาวมีความหมายโดยยอ่ ดงัต่อไปน้ี 

ระดบั 

การลงทุน 
TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธิบาย 

ระดบัท่ี 
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสูงท่ีสุด มีความเส่ียงตํา่ท่ีสุดท่ีจะไม่สามารถ
ชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่มีความเส่ียงตํา่มากท่ีจะ
ไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงตํา่ท่ีจะไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลางท่ีจะไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้าม
กาํหนด 

ระดบัท่ี 
ตํา่กว่า 

น่าลงทุน 

ตํา่กว่า 
BBB 

ตํา่กว่า 
BBB(tha) 

ตํา่กว่า 
Baa 

ตํา่กว่า 
BBB 

ความเส่ียงสูงท่ีจะไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด 

 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลค่าของ

หลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก 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 แต่ขายทาํกาํไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมาน้อยลง ในทาง

กลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายทาํกาํไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากข้ึน

กวา่เดิมดว้ยเช่นกนั ดงัน้ัน การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการบริหาร

ความเส่ียงจากดงักล่าว ซ่ึงทาํไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้งทุนไมมี่ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- ป้องกนัความเสี่ยงบางส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน :  

ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาวา่

จะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่  

- ไม่ป้องกนัความเสี่ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
 

 

คาํอธิบายความเส่ียง  



1 

 

หนังสือรบัทราบความเส่ียงจากการลงทุน 
 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน คาํเตือนท่ีสาํคญั และ

ความเส่ียงของกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 6 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (KEC6-AI) ท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวนเป็นอย่างดีแลว้ว่า  

1. กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาฟอรเ์วิรด์ 

โดยมีหุน้กูเ้ป็นสินทรพัย์อา้งอิง (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธุรกรรม Bond Forward”) ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง เพ่ือเพ่ิมฐานะการลงทุนในสินทรพัย์

โดยรวม (Leverage) ใหมี้มูลค่าสูงกวา่มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิง

โดยตรง แมว้่าธุรกรรม Bond Forward จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการรบัผลตอบแทนของกองทุนใหสู้งข้ึน แต่หากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลใหมี้การชาํระ

ราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกําหนดอายุของธุรกรรม Bond Forward หรือผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถ

ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้อาจทาํใหก้องทุนขาดทุนเงินตน้ได ้

2. กองทุนมีการลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสาร กระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และกระจุกตวัในประเทศกาตาร ์

3. รายละเอียดและความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเขา้เป็นคูส่ญัญาธุรกรรม Bond Forward โดยสรุปดงัน้ี 

3.1.  ลกัษณะการเขา้ทาํธุรกรรม Bond Forward 

กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง โดยตกลงจะซ้ือหุน้กูอ้า้งอิงจากธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กู ้

อา้งอิง ท่ีมีการกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงและการชาํระราคาซ่ึงเป็นไปตามวนัท่ีระบุในสญัญาหรือเง่ือนไขอ่ืนท่ีกาํหนดใน

สญัญา โดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง ดงักล่าว กองทุนอาจถูกกาํหนดใหต้อ้งวางหลกัประกนัเป็นเงินสด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ขอ้ตกลง ณ วนัท่ีตกลงซ้ือขาย  
 

กรณีที่ 1 เม่ือถึงวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรมและไม่เกิดเหตุการณท์ี่มีผลต่อการชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวันครบ

กาํหนดอายุของธุรกรรม 

คูส่ญัญาทั้งสองฝ่ายจะทาํการชาํระราคาเป็นเงินสด โดยการหกักลบลบหน้ีระหวา่งกนั โดยธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิงจะชาํระ

ราคาเท่ากบัเงินตน้ท่ีธนาคารคูส่ญัญาไดร้บัในฐานะผูถื้อหุน้กูอ้า้งอิงในจาํนวนหุน้กูอ้า้งอิงรวมเท่ากบัจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสญัญา  หกัดว้ย

คา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ตามจริง รวมถึงภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) บนเงินตน้ท่ีธนาคารคูส่ญัญาไดร้บัในฐานะผูถื้อหุน้กูอ้า้งอิงขา้งตน้ ใหแ้ก่กองทุนซ่ึง

เป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง และกองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิงจะตอ้งชาํระราคาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหนา้ใหแ้ก่ธนาคาร

คูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจะกาํหนดในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

กรณีที่ 2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม 

หากมีเหตุการณท่ี์ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรมตามท่ีไดมี้การกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ี

เก่ียวขอ้ง ธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิงอาจยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรมได ้โดยธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็น

ผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิงจะส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงใหแ้ก่กองทุน และกองทุนจะตอ้งชาํระราคาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหน้า รวมถึง

คา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง  
 

3.2. เหตุการณท์ี่ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม  

1. เหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (credit events) ไดแ้ก่ 

(1.1) การลม้ละลายของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Bankruptcy)   

(1.2) การผิดนัดชาํระหน้ีเงินของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Failure to Pay)  

(1.3) การไมส่ามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนั (Obligation Default)  

(1.4) การปรบัโครงสรา้งการชาํระหน้ีของหุน้กูอ้า้งอิง (Restructuring)  

(1.5) การปฏิเสธหรือการหยุดพกัการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (Repudiation / Moratorium)   

2. กรณีท่ีราคาเสนอซ้ือของหุน้กูอ้า้งอิงปรบัลดลงมาอยูท่ี่ระดบัตํา่กวา่หรือเท่ากบัรอ้ยละ 70 ของราคาพาร ์(par value) ของหุน้กูอ้า้งอิง 

(Reference Obligation Market Event)  

3. เหตุการณท่ี์อยู่เหนือการควบคุมของธนาคารคูส่ญัญา ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเพียง การเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรือขอ้บงัคบัใดๆ ท่ีส่งผล

ใหธ้นาคารคูส่ญัญาไมส่ามารถดาํรงฐานะคูส่ญัญาในธุรกรรมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงของตนต่อไปได ้(Hedging Disruption Event) 

4. มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(4.1) กรณีท่ีมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงตํา่กวา่รอ้ยละ 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 ลดลงตํา่กวา่รอ้ยละ 70 ของ  

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

ทั้งน้ี กรณีตาม (4.2) จะใชบ้งัคบัสาํหรบัปีปฏิทินต่อๆ ไป ถัดจากปีปฏิทินแรกท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคารคู่สญัญามี

ผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี 

 

3.3. ความเส่ียงของกองทุนในการเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง   

• ความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม  

ในกรณีท่ีมีเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิงเกิดข้ึน หุน้กูอ้า้งอิงอาจมีราคาลดลงเป็นอยา่งมากหรือ

อาจมีมูลค่าเท่ากบัศูนย ์ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนอยา่งมีนัยสาํคญั นอกจากน้ี การยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบ

กาํหนดอายุของธุรกรรม ทั้งจากการเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิงหรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ 

ตามท่ีไดมี้การกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง อาจทาํใหผ้ลตอบแทนท่ีกองทุนคาดวา่จะไดร้บัหากธุรกรรมไมถู่กยกเลิกก่อนวนัครบกาํหนดอายุ

ของธุรกรรมลดลงอยา่งมีนัยสาํคญัได ้

•  ความเส่ียงในกรณีที่ธนาคารคู่สญัญาไม่สามารถส่งมอบหุน้กูอ้า้งองิหรือกองทุนไม่สามารถรบัมอบหุน้กูอ้า้งอิงได ้

ในกรณีท่ีธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิงไมอ่าจส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงได ้หรือกองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิงไมส่ามารถรบัมอบหุน้กู ้

อา้งอิงได ้ธนาคารคูส่ญัญาดงักล่าว อาจทาํการชาํระราคาเป็นเงินสดแทนการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงใหแ้ก่กองทุนได ้โดยธนาคารคูส่ญัญาจะ

เป็นผูท้าํการกาํหนดราคาสาํหรบัการชาํระราคาเป็นเงินสดแทนการส่งมอบ โดยธนาคารคูส่ญัญามีหน้าท่ีกาํหนดราคาดงักล่าวโดยสุจริต 

เป็นไปตามการคา้ปกติ และสมเหตุสมผล ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในกรณีดงักล่าวอาจทาํใหก้องทุนไมส่ามารถรบัรู ้

ส่วนเพ่ิมหากราคาของหุน้กูอ้า้งอิงมีการปรบัตวัสูงข้ึนในภายหลงั   

•  ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธท์ี่ทาํข้ึนนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ธุรกรรม Bond Forward ท่ีกองทุนลงทุนถือเป็นธุรกรรมอนุพันธ์ท่ีทําข้ึนนอกศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (over-the-counter 

derivatives transaction) ดงัน้ันขอ้ตกลงต่าง ๆ จึงเป็นไปตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนั และมูลค่าของธุรกรรมอนุพันธ์น้ันอาจถูกกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธไ์ด ้

 

 

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

รบัทราบวา่ขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูลการลงทุนในกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์

เครดิต 6 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  (KEC6-AI) รวมถึงความเส่ียง และคาํเตือนในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไป

ก่อนหนา้น้ีเป็นอยา่งดีแลว้ 

 

ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้มีลกัษณะตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

ก. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์น

ดงักล่าวตั้งแต่ 40 ลา้นบาทข้ึนไป ทั้งน้ี ใหพิ้จารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

 

ข. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 50 ลา้นบาทข้ึนไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไมนั่บรวมมูลคา่อสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยั

ประจาํ 

 มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 4 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์(หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหลกัทรพัยด์งักล่าว) หรือ

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป 

 

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

(ผูล้งทุน) 

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

-สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุน- 
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หนังสือรบัทราบความเส่ียงจากการลงทุน 
 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน คาํเตือนท่ีสาํคญั และ

ความเส่ียงของกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 6 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (KEC6-AI) ท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวนเป็นอย่างดีแลว้ว่า  

1. กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และเขา้เป็นคูส่ญัญาธุรกรรมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาฟอรเ์วิรด์ 

โดยมีหุน้กูเ้ป็นสินทรพัย์อา้งอิง (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธุรกรรม Bond Forward”) ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง เพ่ือเพ่ิมฐานะการลงทุนในสินทรพัย์

โดยรวม (Leverage) ใหมี้มูลค่าสูงกวา่มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิง

โดยตรง แมว้่าธุรกรรม Bond Forward จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการรบัผลตอบแทนของกองทุนใหสู้งข้ึน แต่หากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลใหมี้การชาํระ

ราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกําหนดอายุของธุรกรรม Bond Forward หรือผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถ

ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้อาจทาํใหก้องทุนขาดทุนเงินตน้ได ้

2. กองทุนมีการลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสาร กระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และกระจุกตวัในประเทศกาตาร ์

3. รายละเอียดและความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเขา้เป็นคูส่ญัญาธุรกรรม Bond Forward โดยสรุปดงัน้ี 

3.1. ลกัษณะการเขา้ทาํธุรกรรม Bond Forward 

กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง โดยตกลงจะซ้ือหุน้กูอ้า้งอิงจากธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง 

ท่ีมีการกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงและการชาํระราคาซ่ึงเป็นไปตามวนัท่ีระบุในสญัญาหรือเง่ือนไขอ่ืนท่ีกาํหนดในสญัญา โดยการเขา้

เป็นคูส่ญัญาในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง ดงักล่าว กองทุนอาจถูกกาํหนดใหต้อ้งวางหลกัประกนัเป็นเงินสด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลง ณ วนัท่ีตกลงซ้ือขาย  
 

กรณีที่ 1 เม่ือถึงวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรมและไม่เกิดเหตุการณท์ี่มีผลต่อการชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวันครบ

กาํหนดอายุของธุรกรรม 

คูส่ญัญาทั้งสองฝ่ายจะทาํการชาํระราคาเป็นเงินสด โดยการหกักลบลบหน้ีระหวา่งกนั โดยธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิงจะชาํระราคา

เท่ากบัเงินตน้ท่ีธนาคารคูส่ญัญาไดร้บัในฐานะผูถื้อหุน้กูอ้า้งอิงในจาํนวนหุน้กูอ้า้งอิงรวมเท่ากบัจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสญัญา  หกัดว้ยคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ 

ตามจริง รวมถึงภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) บนเงินตน้ท่ีธนาคารคูส่ญัญาไดร้บัในฐานะผูถื้อหุน้กูอ้า้งอิงขา้งตน้ ใหแ้ก่กองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง และ

กองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิงจะตอ้งชาํระราคาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหน้าใหแ้ก่ธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง 

ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจะกาํหนดในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

กรณีที่ 2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม 

หากมีเหตุการณท่ี์ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรมตามท่ีไดมี้การกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ี

เก่ียวขอ้ง ธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิงอาจยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรมได ้โดยธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กู ้

อา้งอิงจะส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงใหแ้ก่กองทุน และกองทุนจะตอ้งชาํระราคาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหนา้ รวมถึงค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง  
 

3.2. เหตุการณท์ี่ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม  

1. เหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (credit events) ไดแ้ก่ 

(1.1) การลม้ละลายของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Bankruptcy)   

(1.2) การผิดนัดชาํระหน้ีเงินของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Failure to Pay)  

(1.3) การไมส่ามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนั (Obligation Default)  

(1.4) การปรบัโครงสรา้งการชาํระหน้ีของหุน้กูอ้า้งอิง (Restructuring)  

(1.5) การปฏิเสธหรือการหยุดพกัการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (Repudiation / Moratorium)   

2. กรณีท่ีราคาเสนอซ้ือของหุน้กูอ้า้งอิงปรบัลดลงมาอยูท่ี่ระดบัตํา่กวา่หรือเท่ากบัรอ้ยละ 70 ของราคาพาร ์(par value) ของหุน้กูอ้า้งอิง 

(Reference Obligation Market Event)  

3. เหตุการณท่ี์อยู่เหนือการควบคุมของธนาคารคูส่ญัญา ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเพียง การเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรือขอ้บงัคบัใดๆ ท่ีส่งผล

ใหธ้นาคารคูส่ญัญาไมส่ามารถดาํรงฐานะคูส่ญัญาในธุรกรรมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงของตนต่อไปได ้(Hedging Disruption Event) 

4. มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(4.1) กรณีท่ีมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงตํา่กวา่รอ้ยละ 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 ลดลงตํา่กวา่รอ้ยละ 70 ของ  

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

ทั้งน้ี กรณีตาม (4.2) จะใชบ้งัคบัสาํหรบัปีปฏิทินต่อๆ ไป ถัดจากปีปฏิทินแรกท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคารคู่สญัญา

มีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี 

 

3.3. ความเส่ียงของกองทุนในการเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง   

• ความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม  

ในกรณีท่ีมีเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิงเกิดข้ึน หุน้กูอ้า้งอิงอาจมีราคาลดลงเป็นอยา่งมากหรือ

อาจมีมูลค่าเท่ากบัศูนย ์ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนอยา่งมีนัยยะสาํคญั นอกจากน้ี การยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบ

กาํหนดอายุของธุรกรรม ทั้งจากการเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิงหรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ 

ตามท่ีไดมี้การกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง อาจทาํใหผ้ลตอบแทนท่ีกองทุนคาดวา่จะไดร้บัหากธุรกรรมไมถู่กยกเลิกก่อนวนัครบกาํหนดอายุ

ของธุรกรรมลดลงอยา่งมีนัยยะสาํคญัได ้

•  ความเส่ียงในกรณีที่ธนาคารคู่สญัญาไม่สามารถส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงหรือกองทุนไม่สามารถรบัมอบหุน้กูอ้า้งอิงได ้

ในกรณีท่ีธนาคารคูส่ญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิงไมอ่าจส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงได ้หรือกองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิงไมส่ามารถรบัมอบหุน้กู ้

อา้งอิงได ้ธนาคารคูส่ญัญาดงักล่าว อาจทาํการชาํระราคาเป็นเงินสดแทนการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงใหแ้ก่กองทุนได ้โดยธนาคารคูส่ญัญาจะ

เป็นผูท้าํการกาํหนดราคาสาํหรบัการชาํระราคาเป็นเงินสดแทนการส่งมอบ โดยธนาคารคูส่ญัญามีหน้าท่ีกาํหนดราคาดงักล่าวโดยสุจริต 

เป็นไปตามการคา้ปกติ และสมเหตุสมผล ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในกรณีดงักล่าวอาจทาํใหก้องทุนไมส่ามารถรบัรู ้

ส่วนเพ่ิมหากราคาของหุน้กูอ้า้งอิงมีการปรบัตวัสูงข้ึนในภายหลงั   

•  ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธท์ี่ทาํข้ึนนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ธุรกรรม Bond Forward ท่ีกองทุนลงทุนถือเป็นธุรกรรมอนุพันธ์ท่ีทําข้ึนนอกศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (over-the-counter 

derivatives transaction) ดงัน้ันขอ้ตกลงต่าง ๆ จึงเป็นไปตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนั และมูลค่าของธุรกรรมอนุพันธ์น้ันอาจถูกกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธไ์ด ้

 

 

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

รบัทราบวา่ขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูลการลงทุนในกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์

เครดิต 6 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  (KEC6-AI) รวมถึงความเส่ียง และคาํเตือนในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไป

ก่อนหนา้น้ีเป็นอยา่งดีแลว้ 

 

ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้มีลกัษณะตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

ก. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์น

ดงักล่าวตั้งแต่ 40 ลา้นบาทข้ึนไป ทั้งน้ี ใหพิ้จารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

 

ข. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 50 ลา้นบาทข้ึนไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไมนั่บรวมมูลค่าอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยั

ประจาํ 

 มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 4 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์(หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหลกัทรพัยด์งักล่าว) หรือ

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป 

 

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

(ผูล้งทุน) 

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

-สาํหรบัสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน- 



     หนังสือแจง้ความประสงค ์

(ใหน้ าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

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

 

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

 

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

 

         มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั (“บริษัท”) น าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ในงวดสุดทา้ยของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ท่ีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้ดงัต่อไปน้ี  

(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน) 

 

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

 

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

 

         โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่ บริษัทจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติัของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางตามท่ีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีขา้พเจา้จะไดร้บั จะค านวณโดยใชร้าคาขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  
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