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ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
(กองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อยและผูม้ ีเงินลงทุนสูงเท่านั้น)

IPO: 24 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เปิ ดเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น.)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
กองทุนเปิ ดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 7 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

K Enhanced Credit 7 Fund Not For Retail Investors
KEC7-AI
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทั้งในและต่างประเทศ

ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลา 1 ปี ได้
และกองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกและหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่สง่ ผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
1

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่ วยลงทุนของกองทุน
รวมตราสารหนี้ รวมทั้ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนดทั้งในและต่างประเทศ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment
Grade) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ นั้นได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออยูอ่ นั ดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse repo) ธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities lending) ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และหรืออาจมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือเห็นชอบ
ให้กองทุนลงทุนได้
กรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ รวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
(2) ตราสาร Basel III
(3) สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นตราสารตามข้อ (1)–
(2)
รายละเอียดการลงทุนของกองทุน
กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 กองทุ นจะลงทุ นในตราสารหนี้ และหรือเงิ นฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพ ย์ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้กองทุนตราสารหนี้ ลงทุนได้ ในอัตราส่วน
ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนจะต้องวางหลักประกันเป็ น
เงินสด (cash collateral) สาหรับการเข้าทาธุรกรรมในส่วนที่ 2 กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในส่วนที่
1 ไม่ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
ส่วนที่ 2 กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาฟอร์เวิรด์ โดยมีหุน้ กูเ้ ป็ นสินทรัพย์
อ้างอิง (ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ธุรกรรม Bond Forward”) ในฐานะผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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คู่สญ
ั ญาฟอร์เวิรด์ ในฐานะ
เป็ นผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิง
(Bond Forward Seller)

ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือไม่ตา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade)

คู่สญ
ั ญาฟอร์เวิรด์ ในฐานะ
เป็ นผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิง(Bond
Forward Buyer)
หุน้ กูอ้ า้ งอิง
(Reference Bonds)

กองทุนเปิ ดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 7 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

สกุลเงิน

สกุลเงินบาท (THB)

ตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ณ วันที่
เข้าทาธุรกรรม

ั ญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ อหุ
ื้ น้ กูอ้ า้ งอิง (bond forward buyer)
ลักษณะการเข้าทาธุรกรรม กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
โดยตกลงจะซื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds) จากธนาคารคู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิง (bond
Bond Forward
forward seller) ที่มีการกาหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds) และการ
ชาระราคาซึ่งเป็ นไปตามวันที่ระบุในสัญญาหรือเงื่อนไขอื่นที่กาหนดในสัญญา โดยการเข้าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในฐานะผูซ้ อหุ
ื้ น้ กูอ้ า้ งอิง (bond forward buyer) ดังกล่าว กองทุนอาจถูกกาหนดให้ตอ้ งวาง
หลักประกันเป็ นเงินสด (Cash Collateral) ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ข้อตกลง ณ วันที่ตกลงซื้ อขาย (trade date)
กรณีที่ 1 เมื่อถึงวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) และไม่เกิด
เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds) ก่อนวันครบ
กาหนดอายุของธุรกรรม
คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายจะทาการชาระราคาเป็ นเงินสด (cash settlement) โดยการหักกลบลบหนี้
ระหว่างกัน (net settlement) โดยธนาคารคู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิง (bond forward seller)
จะชาระราคาเท่ากับเงินต้นที่ธนาคารคู่สญ
ั ญาได้รบั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds) ซึ่ง
เท่ากับจานวนที่ระบุไว้ในสัญญา หักด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามจริง รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี ) บน
เงินต้นดังกล่าวให้แก่กองทุนซึ่งเป็ นผูซ้ อหุ
ื้ น้ กูอ้ า้ งอิง (bond forward buyer) และกองทุนจะต้องชาระ
ราคาเท่ากับราคาซื้ อขายหุน้ กูอ้ า้ งอิงที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (bond forward price) ให้แก่ธนาคาร
คู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิง (bond forward seller) ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่จะกาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย
กรณีที่ 2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลให้มีการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิง
(reference bonds) ก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม
หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds) ก่อนวัน
ครบกาหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) ตามที่ได้มีการกาหนดไว้ในสัญญาที่
เกี่ยวข้อง ธนาคารคู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิง (bond forward seller) อาจยกเลิกธุรกรรมก่อน
วันครบกาหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) ได้ โดยธนาคารคูส่ ญ
ั ญาซึ่งเป็ น
ผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิง (bond forward seller) จะส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds)ให้แก่กองทุน
และกองทุนจะต้องชาระราคาเท่ากับราคาซื้ อขายหุน้ กูอ้ า้ งอิงที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (bond forward
price) รวมถึงค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นให้แก่ผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิง (bond forward seller)
เหตุการณ์ที่สง่ ผลให้มีการ 1. เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ ภายใต้หนุ ้ กูอ้ า้ งอิง (credit events)
ชาระราคาและการส่งมอบ ได้แก่
(1.1) การล้มละลายของผูอ้ อกหุน้ กูอ้ า้ งอิง (Bankruptcy)
หุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference
(1.2) การผิดนัดชาระหนี้ เงินของผูอ้ อกหุน้ กูอ้ า้ งอิง (Failure to Pay)
bonds) ก่อนวันครบ
(1.3) การไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน (Obligation Default)
กาหนดอายุของธุรกรรม
(1.4) การปรับโครงสร้างการชาระหนี้ ของหุน้ กูอ้ า้ งอิง (Restructuring)
(scheduled termination (1.5) การปฏิเสธหรือการหยุดพักการชาระหนี้ ภายใต้หนุ ้ กูอ้ า้ งอิง (Repudiation / Moratorium)

date)
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ความเสี่ยงของกองทุน
ในการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา
ธุรกรรม Bond Forward
ในฐานะผูซ้ ื้ อหุน้ กู ้
อ้างอิง

KEC7-AI

2. กรณีที่ราคาเสนอซื้ อของหุน้ กูอ้ า้ งอิงปรับลดลงมาอยูท่ ี่ระดับตา่ กว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ของ
ราคาพาร์ (par value) ของหุน้ กูอ้ า้ งอิง (Reference Obligation Market Event)
3. เหตุการณ์ที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของธนาคารคู่สญ
ั ญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การเปลี่ยนแปลง
ของกฏหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่ส่งผลให้ธนาคารคู่สญ
ั ญาไม่สามารถดารงฐานะคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรม
เพื่อป้ องกันความเสี่ยงของตนต่อไปได้ (Hedging Disruption Event)
4. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันใดๆ ลดลงในกรณีดงั ต่อไปนี้
(4.1) กรณีที่มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันใดๆ ลดลงตา่ กว่าร้อยละ 70 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันที่สญ
ั ญา ISDA Master Agreement กับธนาคารคู่สญ
ั ญามีผล
ใช้บงั คับกับกองทุนนี้ ทั้งนี้ กรณีตาม (4.1) จะใช้บงั คับเฉพาะช่วงปี ปฏิทินแรกที่สญ
ั ญา ISDA Master
Agreement กับธนาคารคู่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับกับกองทุนนี้ หรือ
(4.2) กรณีที่มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันใดๆ ลดลงตา่ กว่าร้อยละ 70 ของ
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันที่สญ
ั ญา ISDA Master Agreement กับธนาคาร
คู่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับกับกองทุนนี้ หรือ
(ข) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันสิ้ นปี ปฏิทินก่อนหน้า แล้วแต่ว่าจานวนใดจะสูงกว่า
ทั้งนี้ กรณีตาม (4.2) จะใช้บงั คับสาหรับปี ปฏิทินต่อๆ ไป ถัดจากปี ปฏิทินแรกที่สญ
ั ญา ISDA Master
Agreement กับธนาคารคู่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับกับกองทุนนี้
 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นจากการยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม
(scheduled termination date)
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ ภายใต้หนุ ้ กูอ้ า้ งอิง (credit
events) เกิดขึ้ นหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds) อาจมีราคาลดลงเป็ นอย่างมากหรืออาจมีมลู ค่า
เท่ากับศูนย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของกองทุนอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ การ
ยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) ทั้งจากการเกิด
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ ภายใต้หนุ ้ กูอ้ า้ งอิง (credit events) หรือ
เหตุการณ์อื่น ๆ ตามที่ได้มีการกาหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง อาจทาให้ผลตอบแทนที่กองทุนคาด
ว่าจะได้รบั หากธุรกรรมไม่ถูกยกเลิกก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination
date) ลดลงอย่างมีนัยสาคัญได้
 ความเสี่ยงในกรณีที่ธนาคารคู่สญ
ั ญาไม่สามารถส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds) หรือ
กองทุนไม่สามารถรับมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds)ได้
ในกรณีที่ธนาคารคูส่ ญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิง (bond forward seller) ไม่อาจส่งมอบหุน้ กู ้
อ้างอิง (reference bonds) ได้ หรือกองทุนซึ่งเป็ นผูซ้ อหุ
ื้ น้ กูอ้ า้ งอิง (bond forward buyer) ไม่
สามารถรับมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds) ได้ ธนาคารคู่สญ
ั ญาดังกล่าว อาจทาการชาระ
ราคาเป็ นเงินสด (cash settlement) แทนการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds) ให้แก่กองทุน
ได้ โดยธนาคารคู่สญ
ั ญาจะเป็ นผูท้ าการกาหนดราคาสาหรับการชาระราคาเป็ นเงินสด (cash
settlement) แทนการส่งมอบ โดยธนาคารคู่สญ
ั ญามีหน้าที่กาหนดราคาดังกล่าวโดยสุจริต เป็ นไป
ตามการค้าปกติ และสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีดงั กล่าว
อาจทาให้กองทุนไม่สามารถรับรูส้ ่วนเพิ่มหากราคาของหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds) มีการ
ปรับตัวสูงขึ้ นในภายหลัง
 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุพนั ธ์ที่ทาขึ้ นนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ธุรกรรม Bond Forward ที่กองทุนอาจลงทุนถือเป็ นธุรกรรมอนุ พนั ธ์ที่ทาขึ้ นนอกศูนย์ซอขายสั
ื้
ญญา
ซื้ อขายล่วงหน้า (over-the-counter derivatives transaction) ดังนั้นข้อตกลงต่าง ๆ จึงเป็ นไป
ตามที่คู่สญ
ั ญาตกลงกัน และมูลค่าของธุรกรรมอนุ พนั ธ์น้ันอาจถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุ พนั ธ์ได้
4

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน
กรณีที่ 1 ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม
กองทุนจะชาระคืนเงินต้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และ
ผลตอบแทนจากการเข้าทาธุรกรรม Bond Forward หักด้วยค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
กรณีที่ 2 เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม
1) กองทุนจะต้องนาเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศที่ลงทุนอยูม่ าชาระเงิน
ให้แก่ธนาคารคู่สญ
ั ญาเท่ากับราคาซื้ อขายหุน้ กูอ้ า้ งอิงที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้ น และธนาคาร
คู่สญ
ั ญาจะส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงให้แก่กองทุน ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้เงินต้นและผลตอบแทนจากตราสารแห่งหนี้
และ/หรือเงินฝากดังกล่าวที่กองทุนนาเงินลงทุนมาชาระให้แก่ธนาคารคู่สญ
ั ญา โดยเมื่อกองทุนได้รบั ชาระหนี้ จากหุน้ กู ้
อ้างอิงดังกล่าว กองทุนจะดาเนิ นการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนของจานวนหน่ วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนถือครอง
2) สาหรับในส่วนของตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศที่เหลืออยู่ กองทุนจะถือจนครบกาหนดอายุ
ของทรัพย์สินและชาระให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนของจานวนหน่ วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนถือครอง
แผนภาพตัวอย่างเหตุการณ์ในกรณีที่ 2
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ประมาณการอัตราการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีทไี่ ม่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลให้มีการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กู ้
อ้างอิงก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม
เมื่อสิ้ นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอตั ราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.20 ต่อปี ของ
เงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งคานวณจากการลงทุนสาหรับระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน มี
รายละเอียดของตราสารที่จะลงทุน ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน/
การเข้าทาธุรกรรมของกองทุน

ส่วนที่ 1 *
การลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี้
และ/หรือเงินฝาก

เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Qatar National Bank,
ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Commercial Bank of Qatar,
ประเทศกาตาร์
เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia,
ประเทศอินโดนี เซีย
Commercial paper ของ
Sabah Development Bank Berhad,
ประเทศมาเลเซีย
หุน้ กูบ้ ริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน), ประเทศไทย
หุน้ กูบ้ ริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) ,
ประเทศไทย

ส่วนที่ 2 *,**
การเข้าทาธุรกรรม หุน้ กูบ้ ริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) ,
Bond Forward ที่ ประเทศไทย
อ้างอิงกับ

Baa1/Moody’s

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร/
ธุรกรรม
ในรูปสกุลเงิน
บาท****
(ต่อปี )
1.58

Aa3/Moody’s

0.95

19%

0.18%

A3/Moody’s

0.80

19%

0.15%

Baa2/Moody's

0.65

8%

0.05%

AA1/RAM

1.70

15%

0.26%

BBB-/TRIS

3.15

10%

0.31%

BBB+/TRIS

2.17

10%

0.22%

BBB+/TRIS

1.30

10%

0.13%

110%

1.60%

อันดับความ
น่าเชื่อถือของผู ้
ออก
ตราสาร/หุน้ กู ้
อ้างอิง***

รวม
ประมาณการค่าใช้จา่ ยกองทุน (ถ้ามี)*****

สัดส่วน
การลงทุน/การ
เข้าทาธุรกรรม
โดยประมาณ

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้รบั
ในรูปสกุลเงิน
บาท
(ต่อปี )

19%

0.30%

(0.40%)

ประมาณการผลตอบแทนที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เมื่ อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี )

1.20%
* สาหรับการลงทุนในส่วนที่ 1 และการเข้าทาธุรกรรมในส่วนที่ 2 บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หุน้ กูอ้ า้ งอิง คู่สญ
ั ญาฟอร์เวิรด์
และหรือสัดส่วนการลงทุนได้ก็ต่อเมื่อเป็ นการดาเนิ นการภายใต้สถานการณ์ที่จาเป็ นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ โดยไม่ทาให้ความเสี่ยง
ของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากอื่นแทน และ/หรือเพิม่ เติมจากตราสารที่ระบุไ ว้
ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จากัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
** อัตราผลตอบแทนจากการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า จะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระราคาและการส่งมอบหุ น้ กูอ้ า้ งอิงก่อนวันครบ
กาหนดอายุของธุรกรรมตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา โดยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินต้นและผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการ
ไว้
*** สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชือ่ ถือที่แสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ่ งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน
**** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
***** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนี ยมการจัดการประมาณ 0.3210%) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูง
กว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจัดการเพิม่ เติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 3.2100% ต่อปี ของจานวนเงินที่
ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
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ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าต่อเงินทุนของกองทุนรวม (Worst case
scenario) เป็ นอย่างไร
กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ ื้ อ (bond forward buyer) โดยตกลงจะซื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิง
(reference bonds) จากธนาคารคู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ าย (bond forward seller) ที่มีการกาหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้ กู ้
อ้างอิง และการชาระราคาซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา โดยมีมูลค่าธุรกรรมที่ประมาณการไว้ (expected gross
leverage) ประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระราคาและ
การส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds) ก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) กองทุนมี
ภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่ธนาคารคู่สญ
ั ญา ซึ่งเงินที่ตอ้ งชาระดังกล่าวจะนามาจากเงินลงทุนในส่วนของตราสาร
แห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนอยู่ ทาให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินต้นและผลตอบแทนจากตราสารแห่งหนี้
และ/หรือเงินฝากดังกล่าว
ทั้งนี้ ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนข้างต้น จะเกิดในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระราคาและการส่ง
มอบหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds) ก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) กับธุรกรรม
Bond Forward ทุกสัญญาควบคู่กบั การผิดนัดชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากทุกรายที่กองทุนลงทุนอยู่
หรือกรณีอื่นใดที่ส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชาระเงินให้แก่ธนาคารคู่สญ
ั ญาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่ง อาจส่งผลให้
กองทุนถูกธนาคารคู่สญ
ั ญาฟ้ องร้องให้ชาระเงินตามภาระผูกพันที่มี
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงได้จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อเครดิต
ของผูอ้ อกหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อนการเข้าลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
กองทุนจะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนซึ่งรวมถึง ธุ รกรรม Bond Forward และสามารถรับความเสี่ยงได้
สูงมากกว่าผูล้ งทุนทัว่ ไป
 ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตา่ กว่าหุน้ ได้
 ผูล้ งทุ นที่ ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุ นและสูญเสียเงินต้น หากผูอ้ อกตราสารหรือเงินฝากที่ กองทุ นลงทุ นไม่
สามารถชาระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้ หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กู ้
อ้างอิง (reference bonds) ก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date)
 ผูล้ งทุนที่สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุนในระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุน
ในตราสารหนี้ ทัว่ ไป

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่ นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
 ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 1 ปี

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
 กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ ื้ อ (bond forward buyer) โดยตกลงจะซื้ อหุน้ กู ้
อ้างอิง (reference bonds) จากธนาคารคู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ าย (bond forward seller) ที่มีการกาหนด
ระยะเวลาในการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิง และการชาระราคาซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา โดยมีมลู ค่า
ธุรกรรมที่ประมาณการไว้ (expected gross leverage) ประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิง (reference bonds)
ก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงิน
ให้แก่ธนาคารคู่สญ
ั ญา ซึ่งเงินที่ตอ้ งชาระดังกล่าวจะนามาจากเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ
เงินฝากที่กองทุนลงทุนอยู่ ทาให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินต้นและผลตอบแทนจากตราสารแห่งหนี้
และ/หรือเงินฝากดังกล่าว
 กองทุนอาจไม่ได้รบั เงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุน
ไม่สามารถชาระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้ หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระราคาและการส่ง
มอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม Bond Forward
 กองทุนอาจมีการลงทุ นในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิท ธิภาพการบริหารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) และตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง ทาให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงอาจมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
 กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจานวน สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ

KEC7-AI

9

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
• ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
Credit rating ตาม International credit rating
ต ่า
AAA
AA,A
BBB
ต ่ากว่า BBB
unrated
สูง
หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารและเงินฝากที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV
Credit rating ตาม National credit rating
ต ่า
AAA
AA,A
BBB
ต ่ากว่า BBB
unrated
สูง
หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารและเงินฝากที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
ต ่า
< 3 เดือน 3 เดือน-1 ปี 1-3 ปี
3–5 ปี
ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (SD)
ต ่า
< 5%
5-10%

10-15% 15-25%

>5 ปี

> 25%

สูง

สูง

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ต ่า ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%

สูง

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
(High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
สูง
ต ่า
≤ 20%
20%-50% 50%-80%
> 80%
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคารและหมวดอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
สูง
ต ่า
≤ 20%
20%-50% 50%-80%
> 80%
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ต ่า ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจานวนของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
KEC7-AI
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รบั
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(% ต่อปี ของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

หมายเหตุ :
- ค่าใช้จา่ ยอื่นๆจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกิน 1.0700% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ค่าธรรมเนี ยมการจัดการข้างต้นเป็ นเพียงอัตราประมาณการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่เรียกเก็บ
จริงให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอน
เสนอขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 3.2100% ต่อปี ของ
จานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด : ไม่มี เนื่ องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดาเนิ นงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้ นอยู่
กับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากและหรือตราสารหนี้ และความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกหุน้ กูอ้ า้ งอิง

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้ อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
8 มิถุนายน 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
ประมาณ 1 ปี โดยไม่ตา่ กว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน
จานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000 ล้านบาท และอาจเพิ่มได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท
วันทาการซื้ อ
: 24 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เปิ ดเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น.)

มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้ อ
: 1,000,000 บาท
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจาก
กองทุนเปิ ดเค บริหารเงิน กองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะ
สั้น กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น และกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส เพื่อซื้ อ
กองทุนนี้ ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา
วันทาการขายคืน : บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเมื่อครบอายุกองทุน โดยจะ
ประกาศวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทาการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติของกองทุนไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนจะได้รบั คานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทา
การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้
KEC7-AI
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้ อคืน
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ ชวนร้องเรียน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.kasikornasset.com
คุณศิริรตั น์ ธรรมศิริ ผูจ้ ดั การลงทุนอาวุโส
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ : 8 มิถุนายน 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com
Email : Ka.customer@Kasikornasset.com
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.kasikornasset.com
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รบั อนุ มตั ิจดั ตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่
28 พฤษภาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผูอ้ ื่นสาคัญผิด
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คาอธิบายความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
ความน่ าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้
โดยพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กูร้ ะยะ
ยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น่ าลงทุน

ระดับที่
ตา่ กว่า
น่ าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คาอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุดที่จะไม่สามารถ
ชาระหนี้ ได้ตามกาหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตา่ กว่า
BBB

ตา่ กว่า
BBB(tha)

ตา่ กว่า
Baa

ตา่ กว่า
BBB

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงตา่ มากที่จะ
ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด
ความเสี่ยงตา่ ที่จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตาม
กาหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของ
หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD)
ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์สูง
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์
ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทาง
กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้ น
กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน :
ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่ องจากการป้ องกันความเสี่ยงขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่า
จะป้ องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล
้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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หนังสือรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลัก ษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์ก ารลงทุน เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน คาเตือนที่สาคัญ และ
ความเสี่ยงของกองทุนเปิ ดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 7 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (KEC7-AI) ที่ปรากฏอยู่ในหนั งสือชี้ ชวนเป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาธุรกรรมสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาฟอร์เวิร์ ด
โดยมีหุน้ กูเ้ ป็ นสินทรัพย์อา้ งอิง (ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ธุ รกรรม Bond Forward”) ในฐานะผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิง เพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์
โดยรวม (Leverage) ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิง
โดยตรง แม้วา่ ธุรกรรม Bond Forward จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนของกองทุนให้สูงขึ้ น แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระ
ราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม Bond Forward หรือผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถ
ชาระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้ อาจทาให้กองทุนขาดทุนเงินต้นได้
2. กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสาร กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร หมวดอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกระจุก
ตัวในประเทศกาตาร์
3. รายละเอียดและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้ นจากการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาธุรกรรม Bond Forward โดยสรุปดังนี้
3.1. ลักษณะการเข้าทาธุรกรรม Bond Forward
กองทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิง โดยตกลงจะซื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิงจากธนาคารคูส่ ญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กู ้
อ้างอิง ที่มีการกาหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงและการชาระราคาซึ่งเป็ นไปตามวันที่ระบุในสัญญาหรือเงื่อนไขอื่นที่ กาหนดใน
สัญญา โดยการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในฐานะผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิง ดังกล่าว กองทุนอาจถูกกาหนดให้ตอ้ งวางหลักประกันเป็ นเงินสด ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั
ข้อตกลง ณ วันที่ตกลงซื้ อขาย
กรณีที่ 1 เมื่อถึงวันครบกาหนดอายุของธุรกรรมและไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อนวันครบ
กาหนดอายุของธุรกรรม
คูส่ ญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายจะทาการชาระราคาเป็ นเงินสด โดยการหักกลบลบหนี้ ระหว่างกัน โดยธนาคารคูส่ ญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กู ้อา้ งอิงจะชาระ
ราคาเท่ากับเงินต้นที่ธนาคารคูส่ ญ
ั ญาได้รบั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ กูอ้ า้ งอิงในจานวนหุน้ กูอ้ า้ งอิงรวมเท่ากับจานวนที่ระบุไว้ในสัญญา หักด้วย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามจริง รวมถึงภาษี ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) บนเงินต้นที่ธนาคารคูส่ ญ
ั ญาได้รบั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ กูอ้ า้ งอิงข้างต้น ให้แก่กองทุนซึ่ง
เป็ นผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิง และกองทุนซึ่งเป็ นผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิงจะต้องชาระราคาเท่ากับราคาซื้ อขายหุน้ กูอ้ า้ งอิงที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าให้แก่ธนาคาร
คูส่ ญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิง ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จะกาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย
กรณีที่ 2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม
หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรมตามที่ได้มีการกาหนดไว้ในสัญญาที่
เกี่ยวข้อง ธนาคารคูส่ ญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิงอาจยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรมได้ โดยธนาคารคูส่ ญ
ั ญาซึ่งเป็ น
ผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิงจะส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องชาระราคาเท่ากับราคาซื้ อขายหุน้ กูอ้ า้ งอิงที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า รวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นให้แก่ผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิง
3.2. เหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม
1. เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ ภายใต้หนุ ้ กูอ้ า้ งอิง (credit events) ได้แก่
(1.1) การล้มละลายของผูอ้ อกหุน้ กูอ้ า้ งอิง (Bankruptcy)
(1.2) การผิดนัดชาระหนี้ เงินของผูอ้ อกหุน้ กูอ้ า้ งอิง (Failure to Pay)
(1.3) การไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน (Obligation Default)
(1.4) การปรับโครงสร้างการชาระหนี้ ของหุน้ กูอ้ า้ งอิง (Restructuring)
(1.5) การปฏิเสธหรือการหยุดพักการชาระหนี้ ภายใต้หนุ ้ กูอ้ า้ งอิง (Repudiation / Moratorium)
2. กรณีที่ราคาเสนอซื้ อของหุน้ กูอ้ า้ งอิงปรับลดลงมาอยูท่ ี่ระดับตา่ กว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ของราคาพาร์ (par value) ของหุน้ กูอ้ า้ งอิง
(Reference Obligation Market Event)
3. เหตุการณ์ที่อยู่เหนื อการควบคุมของธนาคารคูส่ ญ
ั ญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่ส่งผล
ให้ธนาคารคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถดารงฐานะคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมเพื่อป้ องกันความเสี่ยงของตนต่อไปได้ (Hedging Disruption Event)
4. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันใดๆ ลดลงในกรณีดงั ต่อไปนี้
(4.1) กรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันใดๆ ลดลงตา่ กว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ
วันที่สญ
ั ญา ISDA Master Agreement กับธนาคารคูส่ ญ
ั ญามีผลใช้บงั คับกับกองทุนนี้ ทั้งนี้ กรณีตาม (4.1) จะใช้บงั คับเฉพาะช่วงปี ปฏิทิน
แรกที่สญ
ั ญา ISDA Master Agreement กับธนาคารคูส่ ญ
ั ญามีผลใช้บงั คับกับกองทุนนี้ หรือ
(4.2) กรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันใดๆ ลดลงตา่ กว่าร้อยละ 70 ของ
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(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันที่สญ
ั ญา ISDA Master Agreement กับธนาคารคูส่ ญ
ั ญามีผลใช้บงั คับกับกองทุนนี้ หรือ
(ข) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันสิ้ นปี ปฏิทินก่อนหน้า แล้วแต่วา่ จานวนใดจะสูงกว่า
ทั้งนี้ กรณีตาม (4.2) จะใช้บงั คับสาหรับปี ปฏิทินต่อๆ ไป ถัดจากปี ปฏิทินแรกที่สญ
ั ญา ISDA Master Agreement กับธนาคารคู่สญ
ั ญามี
ผลใช้บงั คับกับกองทุนนี้
3.3. ความเสี่ยงของกองทุนในการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิง
 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นจากการยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ ภายใต้หนุ ้ กูอ้ า้ งอิงเกิดขึ้ น หุน้ กูอ้ า้ งอิงอาจมีราคาลดลงเป็ นอย่างมากหรือ
อาจมีมูลค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของกองทุนอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ การยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบ
กาหนดอายุของธุรกรรม ทั้งจากการเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ ภายใต้หนุ ้ กู อ้ า้ งอิงหรือเหตุการณ์อื่น ๆ
ตามที่ได้มีการกาหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง อาจทาให้ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รบั หากธุรกรรมไม่ถูกยกเลิ กก่อนวันครบกาหนดอายุ
ของธุรกรรมลดลงอย่างมีนัยสาคัญได้
 ความเสี่ยงในกรณีที่ธนาคารคู่สญ
ั ญาไม่สามารถส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงหรือกองทุนไม่สามารถรับมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงได้
ในกรณีที่ธนาคารคูส่ ญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิงไม่อาจส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงได้ หรือกองทุนซึ่งเป็ นผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิงไม่สามารถรับมอบหุน้ กู ้
อ้างอิงได้ ธนาคารคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว อาจทาการชาระราคาเป็ นเงินสดแทนการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงให้แก่กองทุนได้ โดยธนาคารคูส่ ญ
ั ญาจะ
เป็ นผูท้ าการกาหนดราคาสาหรับการชาระราคาเป็ นเงินสดแทนการส่งมอบ โดยธนาคารคูส่ ญ
ั ญามีหน้าที่กาหนดราคาดังกล่าวโดยสุจริต
เป็ นไปตามการค้าปกติ และสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีดงั กล่าวอาจทาให้กองทุนไม่สามารถรับรู ้
ส่วนเพิ่มหากราคาของหุน้ กูอ้ า้ งอิงมีการปรับตัวสูงขึ้ นในภายหลัง
 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุ พนั ธ์ที่ทาขึ้ นนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ธุ รกรรม Bond Forward ที่ ก องทุ น ลงทุนถื อเป็ นธุ รกรรมอนุ พันธ์ที่ทาขึ้ นนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (over-the-counter
derivatives transaction) ดังนั้นข้อตกลงต่าง ๆ จึงเป็ นไปตามที่คู่สญ
ั ญาตกลงกัน และมูลค่ าของธุรกรรมอนุ พนั ธ์น้ันอาจถูกกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุ พนั ธ์ได้

ข้าพเจ้า ………………………………………………………..................……………………………………………………….…. เลขที่บญ
ั ชีกองทุน …………....................……………………...........………………
รับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนในกองทุนเปิ ดเค เอ็นแฮนซท์
เครดิต 7 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (KEC7-AI) รวมถึงความเสี่ยง และคาเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี้ ชวน ที่ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไป
ก่อนหน้านี้ เป็ นอย่างดีแล้ว
ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ก. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง ดังนี้
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพ ย์สิน
ดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ข. กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง ดังนี้
 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หกั ด้วยหนี้ สิน) ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ งใช้เป็ นที่พกั อาศัย
ประจา
 มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หน่ วยลงทุน และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป
..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)
วันที่.......................................................................
-สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน2

หนังสือรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลัก ษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์ก ารลงทุน เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน คาเตือนที่สาคัญ และ
ความเสี่ยงของกองทุนเปิ ดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 7 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (KEC7-AI) ที่ปรากฏอยู่ในหนั งสือชี้ ชวนเป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาธุรกรรมสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาฟอร์เวิร์ ด
โดยมีหุน้ กูเ้ ป็ นสินทรัพย์อา้ งอิง (ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ธุ รกรรม Bond Forward”) ในฐานะผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิง เพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์
โดยรวม (Leverage) ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิง
โดยตรง แม้วา่ ธุรกรรม Bond Forward จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนของกองทุนให้สูงขึ้ น แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระ
ราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม Bond Forward หรือผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถ
ชาระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้ อาจทาให้กองทุนขาดทุนเงินต้นได้
2. กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสาร กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร หมวดอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกระจุกตัว
ในประเทศกาตาร์
3. รายละเอียดและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้ นจากการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาธุรกรรม Bond Forward โดยสรุปดังนี้
3.1. ลักษณะการเข้าทาธุรกรรม Bond Forward
กองทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิง โดยตกลงจะซื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิงจากธนาคารคูส่ ญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิง
ที่มีการกาหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงและการชาระราคาซึ่งเป็ นไปตามวันที่ระบุในสัญญาหรือเงื่อนไขอื่นที่กาหนดในสัญญา โดยการเข้า
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาในฐานะผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิง ดังกล่าว กองทุนอาจถูกกาหนดให้ตอ้ งวางหลักประกันเป็ นเงินสด ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ข้อตกลง ณ วันที่ตกลงซื้ อขาย
กรณีที่ 1 เมื่อถึงวันครบกาหนดอายุของธุรกรรมและไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อนวันครบ
กาหนดอายุของธุรกรรม
คูส่ ญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายจะทาการชาระราคาเป็ นเงินสด โดยการหักกลบลบหนี้ ระหว่างกัน โดยธนาคารคูส่ ญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิงจะชาระราคา
เท่ากับเงินต้นที่ธนาคารคูส่ ญ
ั ญาได้รบั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ กูอ้ า้ งอิงในจานวนหุน้ กูอ้ า้ งอิงรวมเท่ากับจานวนที่ระบุไว้ในสัญญา หักด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ตามจริง รวมถึงภาษี ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) บนเงินต้นที่ธนาคารคูส่ ญ
ั ญาได้รบั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ กูอ้ า้ งอิงข้างต้น ให้แก่กองทุนซึ่งเป็ นผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิง และ
กองทุนซึ่งเป็ นผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิงจะต้องชาระราคาเท่ากับราคาซื้ อขายหุน้ กูอ้ า้ งอิงที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าให้แก่ธนาคารคูส่ ญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิง
ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จะกาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย
กรณีที่ 2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม
หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรมตามที่ได้มีการกาหนดไว้ในสัญญาที่
เกี่ยวข้อง ธนาคารคูส่ ญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิงอาจยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรมได้ โดยธนาคารคูส่ ญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กู ้
อ้างอิงจะส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องชาระราคาเท่ากับราคาซื้ อขายหุน้ กูอ้ า้ งอิงที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า รวมถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้ นให้แก่ผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิง
3.2. เหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชาระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม
1. เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ ภายใต้หนุ ้ กูอ้ า้ งอิง (credit events) ได้แก่
(1.1) การล้มละลายของผูอ้ อกหุน้ กูอ้ า้ งอิง (Bankruptcy)
(1.2) การผิดนัดชาระหนี้ เงินของผูอ้ อกหุน้ กูอ้ า้ งอิง (Failure to Pay)
(1.3) การไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน (Obligation Default)
(1.4) การปรับโครงสร้างการชาระหนี้ ของหุน้ กูอ้ า้ งอิง (Restructuring)
(1.5) การปฏิเสธหรือการหยุดพักการชาระหนี้ ภายใต้หนุ ้ กูอ้ า้ งอิง (Repudiation / Moratorium)
2. กรณีที่ราคาเสนอซื้ อของหุน้ กูอ้ า้ งอิงปรับลดลงมาอยูท่ ี่ระดับตา่ กว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ของราคาพาร์ (par value) ของหุน้ กูอ้ า้ งอิง
(Reference Obligation Market Event)
3. เหตุการณ์ที่อยู่เหนื อการควบคุมของธนาคารคูส่ ญ
ั ญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่ส่งผล
ให้ธนาคารคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถดารงฐานะคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมเพื่อป้ องกันความเสี่ยงของตนต่อไปได้ (Hedging Disruption Event)
4. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันใดๆ ลดลงในกรณีดงั ต่อไปนี้
(4.1) กรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันใดๆ ลดลงตา่ กว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ
วันที่สญ
ั ญา ISDA Master Agreement กับธนาคารคูส่ ญ
ั ญามีผลใช้บงั คับกับกองทุนนี้ ทั้งนี้ กรณีตาม (4.1) จะใช้บงั คับเฉพาะช่วงปี ปฏิทิน
แรกที่สญ
ั ญา ISDA Master Agreement กับธนาคารคูส่ ญ
ั ญามีผลใช้บงั คับกับกองทุนนี้ หรือ
(4.2) กรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันใดๆ ลดลงตา่ กว่าร้อยละ 70 ของ
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันที่สญ
ั ญา ISDA Master Agreement กับธนาคารคูส่ ญ
ั ญามีผลใช้บงั คับกับกองทุนนี้ หรือ
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(ข) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันสิ้ นปี ปฏิทินก่อนหน้า แล้วแต่วา่ จานวนใดจะสูงกว่า
ทั้งนี้ กรณีตาม (4.2) จะใช้บงั คับสาหรับปี ปฏิทินต่อๆ ไป ถัดจากปี ปฏิทินแรกที่สญ
ั ญา ISDA Master Agreement กับธนาคารคู่สญ
ั ญา
มีผลใช้บงั คับกับกองทุนนี้
3.3. ความเสี่ยงของกองทุนในการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิง
 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นจากการยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบกาหนดอายุของธุรกรรม
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ ภายใต้หนุ ้ กูอ้ า้ งอิงเกิดขึ้ น หุน้ กูอ้ า้ งอิงอาจมีราคาลดลงเป็ นอย่างมากหรือ
อาจมีมูลค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของกองทุนอย่างมีนัยยะสาคัญ นอกจากนี้ การยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบ
กาหนดอายุของธุรกรรม ทั้งจากการเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ ภายใต้หนุ ้ กูอ้ า้ งอิงหรือเหตุการณ์อื่น ๆ
ตามที่ได้มีการกาหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง อาจทาให้ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รบั หากธุรกรรมไม่ถูกยกเลิกก่อนวันครบกาหนดอายุ
ของธุรกรรมลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญได้
 ความเสี่ยงในกรณีที่ธนาคารคู่สญ
ั ญาไม่สามารถส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงหรือกองทุนไม่สามารถรับมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงได้
ในกรณีที่ธนาคารคูส่ ญ
ั ญาซึ่งเป็ นผูข้ ายหุน้ กูอ้ า้ งอิงไม่อาจส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงได้ หรือกองทุนซึ่งเป็ นผูซ้ ื้ อหุน้ กูอ้ า้ งอิงไม่สามารถรับมอบหุน้ กู ้
อ้างอิงได้ ธนาคารคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว อาจทาการชาระราคาเป็ นเงินสดแทนการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงให้แก่กองทุนได้ โดยธนาคารคูส่ ญ
ั ญาจะ
เป็ นผูท้ าการกาหนดราคาสาหรับการชาระราคาเป็ นเงินสดแทนการส่งมอบ โดยธนาคารคูส่ ญ
ั ญามีหน้าที่กาหนดราคาดังกล่าวโดยสุจริต
เป็ นไปตามการค้าปกติ และสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีดงั กล่าวอาจทาให้กองทุนไม่สามารถรับรู ้
ส่วนเพิ่มหากราคาของหุน้ กูอ้ า้ งอิงมีการปรับตัวสูงขึ้ นในภายหลัง
 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุพนั ธ์ที่ทาขึ้ นนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ธุ รกรรม Bond Forward ที่ ก องทุ นลงทุนถื อเป็ นธุ รกรรมอนุ พันธ์ที่ทาขึ้ นนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (over-the-counter
derivatives transaction) ดังนั้นข้อตกลงต่าง ๆ จึงเป็ นไปตามที่คู่สญ
ั ญาตกลงกัน และมูลค่าของธุรกรรมอนุ พนั ธ์น้ันอาจถูกกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุ พนั ธ์ได้

ข้าพเจ้า ………………………………………………………..................……………………………………………………….…. เลขที่บญ
ั ชีกองทุน …………....................……………………...........………………
รับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนในกองทุนเปิ ดเค เอ็นแฮนซท์
เครดิต 7 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (KEC7-AI) รวมถึงความเสี่ยง และคาเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี้ ชวน ที่ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไป
ก่อนหน้านี้ เป็ นอย่างดีแล้ว
ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ก. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง ดังนี้
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพ ย์สิน
ดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ข. กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง ดังนี้
 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หกั ด้วยหนี้ สิน) ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ งใช้เป็ นที่พกั อาศัย
ประจา
 มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หน่ วยลงทุน และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป
..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)
วันที่.......................................................................
-สาหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน-
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หนังสือแจ้งความประสงค์
(ให้นาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม)

ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุน ................................................................................................(“กองทุนต้นทาง”)
บัญชีกองทุนเลขที่ …………………………………………………………………………………………...

มีความประสงค์จะให้บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด (“บริษัท”) นาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ในงวดสุดท้ายของกองทุนต้นทางไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที่ขา้ พเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ดังต่อไปนี้
(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน)
 กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)

เลขที่บญ
ั ชีกองทุน ………………………………………………

 กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น (K-SF)

เลขที่บญ
ั ชีกองทุน ………………………………………………

โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะนาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทางไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางตามที่ขา้ พเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ขา้ พเจ้าจะได้รบั จะคานวณโดยใช้ราคาขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ข้าพเจ้าได้ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี่ยงของกองทุนต้น
ทางและกองทุนปลายทางแล้ว

ลงชื่อ .......................................................... ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
วันที่ ..........................................................

หมายเหตุ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 0-2470-1976 หรือ 0-2470-1983 โทรสาร 0-2273-2279
สาหรับเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั .................................................

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

วันที่ .................................................

วันที่ ...........................................................

-เอกสารฉบับนี้ มีไว้สาหรับผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพื่อแนบกับใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน -

