
กองทุนนี้เปนกองทุนรวมตราสารหนี้และลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ ทั้งนี้ ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 1 ปได
และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออกและหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ดังนั้น หากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

กองทุนเปดเค เอ็นแฮนซท เครดิต 7 หามขายผูลงทุนรายยอยกองทุนเปดเค เอ็นแฮนซท เครดิต 7 หามขายผูลงทุนรายยอย
K Enhanced Credit 7 Fund Not For Retail Investors (KEC7-AI)K Enhanced Credit 7 Fund Not For Retail Investors (KEC7-AI)

TERM FUNDTERM FUND
EXTRA

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่ ธนาคารกสิกรไทย

ประมาณการผลตอบแทน 1.20% ตอป

สวนที่ 1 *

การลงทุนใน
ตราสารแหงหนี้

และ/หรือเงินฝาก

สวนที่ 2 *,**

การเขาทำธุรกรรม
Bond Forward

ที่อางอิงกับ

เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร

เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร

เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย

Commercial paper ของ Sabah Development 
Bank Berhad, ประเทศมาเลเซีย 

หุนกูบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน),
ประเทศไทย

ประมาณการคาใชจายกองทุน (ถามี) 3

รวม

ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับเมื่อรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ตอป)

ตราสารที่ลงทุน/
การเขาทำธุรกรรมของกองทุน

1.58%

0.95%

0.80%

0.65%

1.70%

3.15%

ประมาณการผลตอบแทน
ของตราสาร/ธุรกรรม

ในรูปสกุลเงินบาท2 (ตอป)

19%

19%

19%

8%

15%

10%

สัดสวนการลงทุน/
การเขาทำธุรกรรม

โดยประมาณ

Baa1 / Moody’s

Aa3 / Moody’s

A3 / Moody’s

Baa2 / Moody’s

AA1 / RAM

BBB- / TRIS

อันดับความนาเชื่อถือ
ของผูออกตราสาร

/หุนกูอางอิง1

0.30%

0.18%

0.15%

0.05%

0.26%

0.31%

หุนกูบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) , ประเทศไทย 2.17% 10%BBB+ / TRIS 0.22%

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

(0.40)%

1.20%

ประมาณการผลตอบแทน
ที่กองทุนจะไดรับในรูป

สกุลเงินบาท (ตอป)

1.60%110%

ความนาสนใจของกองทุน KEC7-AI

• เปดโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกวากองทุน Term Fund ที่ลงทุน
  ในเงินฝาก/ตราสารหนี้เทานั้น
• ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเขาเปนคูสัญญาธุรกรรม Bond Forward
  ในฐานะผูซื้อหุนกูอางอิง ซึ่งทำใหกองทุนมีฐานะการลงทุนเพิ่มขึ้น
  อยางไรก็ตาม ก็ทำใหความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้นเชนกัน
• คัดเลือกเฉพาะตราสารหน้ีคุณภาพดี ท่ีอยูในระดับ Investment Grade

*สำหรับการลงทุนในสวนท่ี 1 และการเขาทำธุรกรรมในสวนท่ี 2 บริษัทจัดการจะใชดุลยพินิจในการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีลงทุน หุนกูอางอิง คูสัญญาฟอรเวิรด และหรือสัดสวนการลงทุนไดก็ตอเม่ือเปนการดำเนินการ
ภายใตสถานการณท่ีจำเปนและสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสำคัญ โดยไมทำใหความเส่ียงของทรัพยสินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญโดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือ
เงินฝากอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไวขางตน ซึ่งตราสารดังกลาวจะอยูภายใตกรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จำกัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยน
แปลงได ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว **อัตราผลตอบแทนจากการเขาทำธุรกรรมดังกลาวอยูภายใตเงื่อนไขวา จะตองไมเกิดเหตุการณ
ที่สงผลใหมีการชำระราคาและการสงมอบหุนกูอางอิงกอนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรมตามที่ไดระบุไวในสัญญา โดยในกรณีที่เกิดเหตุการณดังกลาว ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตาม
อัตราที่ประมาณการไว 1 สถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่แสดงขางตน เปนเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใชประกอบการพิจารณาลงทุน 2 ขอมูลจากอัตราผลตอบแทนที่
เสนอโดยผูออกตราสาร หรือจากผูขาย ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 3 คาใชจายของกองทุน (รวมคาธรรมเนียมการจัดการประมาณ 0.3210%) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยในกรณีท่ีกองทุนไดรับ
ผลตอบแทนสูงกวาที่ไดเปดเผยไวตอนเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได โดยรวมแลวไมเกิน 3.2100% ของจำนวนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก
ทั้งในและตางประเทศ* ประมาณ 95-100%** ของ NAVTerm Fund

1
กองทุนเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรม Bond Forward
สัดสวนการเขาทำธุรกรรมประมาณ 10% ของ NAV

2
*กองทุนจะปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน สำหรับเงินลงทุนในตางประเทศ
**หากมีการวางหลักประกันเปนเงินสดสำหรับการเขาทำธุรกรรม Bond forword การลงทุนใน
  สวนที่ 1 จะไมถึง 100% ของ NAV

Extra

ประมาณการอัตราการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีท่ีไมเกิดเหตุการณท่ีสงผลใหมีการชำระราคาและการสงมอบหุนกูอางอิงกอนวันครบกำหนดอายุ
ของธุรกรรม เม่ือส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียประมาณ 1.20% ตอปของเงินลงทุนเร่ิมแรก
ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับระยะเวลาประมาณ 1 ป โดยพอรตการลงทุนของกองทุนจะแบงออกเปน 2 สวน มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุน ดังนี้

หามขายผูลงทุนรายยอย (กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนที่มิใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูงเทานั้น)หามขายผูลงทุนรายยอย (กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนที่มิใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูงเทานั้น)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมรับชำระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คในวันสุดทายของระยะเวลาเสนอขาย (31 พ.ค. 64)
เสนอขาย 24  - 31 พ.ค. 64 (เฉพาะวันท่ี 24 พ.ค. เร่ิมเสนอขายเวลา 11.00 น.)ลงทุนประมาณ 1 ปเร่ิมตนลงทุน 1,000,000 บาท



และแนวทางการบริหารจัดการกองทุน
ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรม Bond Forward

ผลกระทบทางลบที่มากที่สุด
จากการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรม Bond Forward

เกิดเหตุการณท่ีสงผลใหมีการชำระราคาและการสงมอบหุนกูอางอิง
กอนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม กับธุรกรรม Bond Forward 
ทุกสัญญา ควบคูกับการผิดนัดชำระหนี้ของผูออกตราสารหนี้และ
/หรือเงินฝากทุกรายท่ีกองทุนลงทุนอยู  สงผลใหกองทุนไมสามารถ
ชำระเงินใหแกธนาคารคูสัญญาไดภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจ
สงผลใหกองทุนถูกธนาคารคูสัญญาฟองรองใหชำระเงินตามภาระ
ผูกพันที่มี

ผูจัดการกองทุนกระจายความเสี่ยงดานเครดิตของหุนกูอางอิง 
โดยเขาทำธุรกรรม Bond Forward ท่ีอางอิงกับหุนกู Investment 
Grade ซ่ึงพิจารณาแลววามีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ต่ำ

แนวทางการบริหารจัดการกองทุน

ณ วันเขาทำสัญญา

ณ วันสิ้นสุดสัญญา

กองทุนสัญญาวาจะซื้อหุนกู
ณ วันสิ้นสุดสัญญา ถือหุนกูจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

Seller ไดรับผลตอบแทนจากหุนกูSeller จายผลตอบแทน (Premium)
ใหกองทุนตามที่ตกลงกันไว

ธนาคารคูสัญญา (Seller)
อยูระดับ Investment Grade

หุนกูไทย (Bond)
อยูระดับ Investment Grade

กองทุน
(Buyer)

ตัวอยาง ธุรกรรม Bond Forward (สกุลเงินบาท)

   กรณีท่ี 1: เม่ือถึงวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม และไมเกิดเหตุการณท่ีมีผล
ตอการชำระราคาและการสงมอบหุนกูอางอิงกอนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม 
กองทุนจะไดรับผลตอบแทนจากธุรกรรม Bond Forward

   กรณีท่ี 2: หากเกิดเหตุการณที่สงผลใหมีการชำระราคาและการสงมอบหุนกู
อางอิงกอนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม ธนาคารคูสัญญาอาจยกเลิกธุรกรรม
กอนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรมได โดยธนาคารคูสัญญาจะสงมอบหุนกู
อางอิงใหแกกองทุน และกองทุนจะตองชำระราคาเทากับราคาซ้ือขายหุนกูอางอิง
ที่ตกลงกันไวลวงหนา (bond forward price) รวมถึงคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น
ใหแกธนาคารคูสัญญา ซึ่งกองทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนจากธุรกรรม Bond 
Forward รวมถึงอาจไมไดเงินตนและผลตอบแทนจากเงินฝาก/ตราสารหน้ีท่ีตอง
นำมาชำระใหแกธนาคารคูสัญญา

การชำระราคาและการสงมอบหุนกูอางอิง

ลักษณะการเขาทำธุรกรรม Bond Forward คือ กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาใน
ฐานะผูซ้ือหุนกูอางอิง (Buyer) โดยตกลงจะซ้ือหุนกูอางอิง (Reference bond) 
จากธนาคารคูสัญญาซ่ึงเปนผูขายหุนกูอางอิง (Seller) ท่ีมีการกำหนดระยะเวลา
(เชน 1 ปขางหนา) ในการสงมอบหุนกูอางอิงและการชำระราคาซ่ึงเปนไปตามวัน
ที่ระบุในสัญญา

ณ วันเขาทำสัญญา โดยปกติจะมี 2 รูปแบบ คือ (1) ไมตองวางหลักประกันเปน
เงินสด (2) วางหลักประกันเปนเงินสด เชน ประมาณ 5% ของ NAV เพ่ือใหไดผล
ตอบแทนมากข้ึน ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและขอตกลงตาม
ที่ระบุในสัญญา

ขอควรรูเกี่ยวกับธุรกรรม Bond Forward

กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซื้อ (bond forward buyer) โดยตกลงจะซื้อหุนกูอางอิง (reference bonds) จากธนาคารคูสัญญาซึ่ง
เปนผูขาย (bond forward seller) ที่มีการกําหนดระยะเวลาในการสงมอบหุนกูอางอิง และการชําระราคาซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา โดยมีมูลคาธุรกรรมที่
ประมาณการไว (expected gross leverage) ประมาณรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณที่สงผลใหมีการชำระราคาและการสง
มอบหุนกูอางอิง (reference bonds) กอนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) กองทุนมีภาระผูกพันที่จะตองชำระเงินใหแกธนาคาร
คูสัญญา ซึ่งเงินที่ตองชำระดังกลาวจะนำมาจากเงินลงทุนในสวนของตราสารแหงหนี้และ/หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนอยู ทำใหผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับเงินตน
และผลตอบแทนจากตราสารแหงหน้ีและ/หรือเงินฝากดังกลาว • กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว หากผูออกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุน
ลงทุนไมสามารถชำระเงินตนและดอกเบี้ยคืนได หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณที่สงผลใหมีการชำระราคาและการสงมอบหุนกูอางอิงกอนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม
Bond Forward • กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารท่ีมี
สัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ทำใหอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิง
โดยตรง • กองทุนจะปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน สำหรับการลงทุนในตางประเทศ
ผูลงทุนโปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

คำเตือนที่สำคัญ

การที่กองทุนเขาทำธุรกรรม Bond Forward ที่มีหุนกูเปนสินทรัพยอางอิง ทำใหกองทุนมีฐานะการลงทุนเพิ่มขึ้น จึงมีโอกาสสรางผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ธุรกรรม Bond Forward
เสมือนถือหุนกู 10% ของ NAV

กองทุน Term Fund
ลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้

95-100% ของ NAV

กองทุน KEC7-AI
มีฐานะการลงทุน รวม
105-110% ของ NAV

ฐานะการลงทุน (% ของ NAV)
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ฐานะการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากธุรกรรม Bond Forward 

ขอมูลเพิ่มเติม


