
สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที ่Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

ฝายธุรกิจบริหารทรัพยกลุมลูกคาบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน�วยลงทุน
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1. เปดโอกาสรับผลตอบแทนมากขึ้น จากการลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝากตางประเทศ 3 ราย ประมาณ 100% ของ NAV* และเขาทำธุรกรรมในฐานะ

ผูขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธท่ีเปน Credit Default Swap (CDS) ในสัดสวนไมเกิน 35% ของ NAV* โดยจะไดรับผลตอบแทน 

(Premium) ณ วันเขาทำธุรกรรม อยางไรก็ตาม กองทุนมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนจากการกระจุกตัวในผูออกตราสารหน้ี/เงินฝากเพียง 3 ราย และความเส่ียงท่ีเกิด

จากการเขาทำธุรกรรม CDS 

*NAV (Net Asset Value) คือ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

จุดเดนกองทุน KEC1-UI

2. อันดับความน�าเช�อถือของพอรตการลงทุน (Portfolio Credit Rating) เฉลี่ยอยูที่ระดับ A (International Credit Rating)

หามขายผูลงทุนรายยอย (กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญพิเศษเทาน้ัน) กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซอน กองทุนน้ีไมถูกจำกัดความ

เสี่ยงดานการลงทุนเชนเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผูลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงไดเทานั้น และผูลงทุนไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุนนี้ในชวงเวลา 1 ปได

ดังนั้น หากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปดเค เอ็นแฮนซท เครดิต 1 หามขายผูลงทุนรายยอย

K Enhanced Credit 1 Fund Not for Retail Investors (KEC1-UI)

เสนอขาย 22 – 29 เมษายน 2562 เริ่มตนลงทุน 1,000,000 บาท

+

• Credit Default Swap (CDS) คือ สัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทสัญญา

เครดิตอนุพันธ (Credit Derivatives) เก่ียวกับการปองกันความเส่ียงจากการ

ผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้/หนี้สิน โดย CDS เปนสัญญาทางการเงินที่ทำขึ้น

ระหวาง 2 ฝาย ซึ่งประกอบดวย 1) ฝายผูซื้อประกัน (Protection Buyer) 

และ 2) ฝายผูขายประกัน (Protection Seller) 

• ตอนเร่ิมทำธุรกรรม ฝายผูซ้ือประกันตองจายเบ้ียประกัน (Premium) ใหกับ

ผูขายประกัน คลายๆ กับการสงเบ้ียประกันท่ีจาย ณ วันแรกท่ีเร่ิมทำสัญญา 

โดยหากไมมีเหตุการณท่ีมีผลตอการชำระหน้ี (Credit Event) ใดๆ ฝายผูขาย

ประกันก็จะไดรับเบ้ียประกัน (Premium) ไป อยางไรก็ดี หากเกิดเหตุการณ

บนลูกหน้ีหรือหน้ีสินท่ี CDS อางอิงอยู ฝายผูขายประกันจะตองชดใชคาเสีย

หายใหกับผูซื้อประกันตามที่ตกลงในสัญญา

ขอควรรูเกี่ยวกับ Credit Default Swap (CDS)นโยบายการลงทุน

• ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและตางประเทศ ซึ่งอาจมีการ

ลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผูออกรายใดๆ ไดถึง 35% ของ NAV

• กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาในฐานะผูขาย (Seller) สัญญาซื้อขายลวงหนา

ประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ (Credit Derivatives) ที่เปน Credit Default 

Swap (CDS) (ผูรับโอนความเส่ียงดานเครดิต) กับคูสัญญาท่ีมีฐานะเปนผูซ้ือ 

(Buyer) สัญญาซื้อขายลวงหนา (ผู โอนความเสี่ยงดานเครดิต) ซึ่งจะสงผล

ใหกองทุนมีภาระผูกพันที่จะตองชำระเงินใหแกผู โอนความเสี่ยงดานเครดิต

เม�อเกิดเหตุการณท่ีมีผลตอการชำระหน้ี (Credit Event) ของสินทรัพย (Reference 

Obligation) หรือผูออกสินทรัพย (Reference Entity) ที่ CDS อางอิง โดย

กองทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการดำรงฐานะผูรับโอนความเส่ียงดานเครดิต 

ท้ังน้ี มูลคาตามสัญญาดังกลาวจะคิดเปนสัดสวนประมาณ 35% ของ NAV

• กองทุนลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ 

NAV และจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ�อปองกันความเส่ียงดานอัตรา

แลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

• กองทุนจะลงทุนคร้ังเดียว โดยจะถือทรัพยสินท่ีลงทุนไวจนครบอายุโครงการ



วันสิ้นสุดอายุของสัญญา CDS 

(Scheduled Termination Date)

เหตุการณที่มีผลตอการชำระหนี้

(Credit Event)

กองทุนเปดเค เอ็นแฮนซท เครดิต 1 หามขายผูลงทุนรายยอย

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

การชำระเงินประมูลคล�นความถี่ยาน 900 MHz งวดที่ 4 ซึ่งคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ออกใหแก

ผูออกสินทรัพยอางอิง 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 

(Credit Rating by TRIS : BBB+)

ประมาณ 1 ป โดยวันสิ้นสุดอายุของสัญญา CDS จะเกิดขึ้นภายหลังจากวันครบ

กำหนดชำระหน้ี (Scheduled Repayment Date) บวกดวยระยะผอนผันการชำระหน้ี 

(Grace Period) ของผูออกสินทรัพยอางอิง 

4. เม�อผูออกสินทรัพยอางอิงไมชำระหนี้ภายในวันครบกำหนดชำระหนี้หรือมีการ

ปรับโครงสรางสินทรัพยอางอิง และเกิดเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

    • การปฏิเสธชำระหนี้ (Repudiation) - ผูออกสินทรัพยอางอิงปฏิเสธ ยกเวน 

    ไมยอมรับ หรือบอกปดสินทรัพยอางอิง หรือยกขอตอสูเกี่ยวกับความสมบูรณ

    ของสินทรัพยอางอิง

    • การผอนเวลาชำระหน้ี (Moratorium) - การท่ีผูออกสินทรัพยอางอิง หรือองคกร

    ภาครัฐ (Governmental Authority) ท่ีเก่ียวของใดๆ ประกาศหรือกำหนดใหมีการ

    ผอนเวลาชำระหนี้ พักการชำระหนี้ (Standstill) ตอรอง (Roll-over) หรือทอด

    เวลาการชำระหนี้ (Deferral) ในสวนที่เกี่ยวกับสินทรัพยอางอิง อยางไรก็ตาม

    จะไมรวมถึงกรณีท่ีองคกรภาครัฐประกาศผอนเวลาชำระหน้ีเปนการท่ัวไป ซ่ึงไมได

    มีสาเหตุมาจากผูออกสินทรัพยอางอิงปฏิเสธหรือผิดนัดชำระหน้ี เชน องคกรภาค

    รัฐประกาศเล�อนกำหนดการชำระหนี้ หรือเปลี่ยนแปลงเง�อนไขการชำระหนี้ 

    เปนตน

1. การลมละลาย (Bankruptcy) - เหตุการณที่บงถึงหรือยืนยันวาผูออกสินทรัพย

อางอิงนั้น มีภาวะหนี้สินลนพนตัวหรือลมละลาย 

2. การไมชำระหน้ี (Failure to Pay) - การท่ีผูออกสินทรัพยอางอิงไมสามารถชำระ

เงินตามสินทรัพยอางอิงไดภายหลังวันครบกำหนดชำระหนี้ และระยะผอนผันการ

ชำระหนี้

3. การปรับโครงสราง (Restructuring) - มีการปรับโครงสรางในสวนท่ีเก่ียวกับสินทรัพย

อางอิง อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

    • การปรับลดยอดเงินตนหรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่พึงชำระ หรือการเล�อน หรือ

    การทอดเวลาในการชำระออกไป อยางไรก็ตาม จะไมรวมถึงกรณีท่ีองคกรภาครัฐ

    ประกาศผอนเวลาชำระหน้ีเปนการท่ัวไป ซ่ึงไมไดมีสาเหตุมาจากผูออกสินทรัพย

    อางอิงปฏิเสธหรือผิดนัดชำระหนี้ เชน องคกรภาครัฐประกาศเล�อนกำหนดการ

    ชำระหนี้ หรือเปลี่ยนแปลงเง�อนไขการชำระหนี้ เปนตน

    • ขอเรียกรองชั้นรอง (Subordination)

สินทรัพยอางอิง 

(Reference Obligation)

คูสัญญาในฐานะผูรับโอนความเสี่ยงดานเครดิต

หรือผูขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (Seller)

คูสัญญาในฐานะผูโอนความเสี่ยงดานเครดิต

หรือผูซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนา (Buyer)

ผูออกสินทรัพยอางอิง 

(Reference Entity)
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รายละเอียดของ Credit Default Swap (CDS) ที่กองทุนคาดวาจะลงทุน



ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถือหน�วยลงทุนจะไดรับ

ประมาณการอัตราการรับซื้อคืนหน�วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีไมเกิดเหตุการณที่มีผลตอการชำระหนี้ (Credit Event) 

เม�อสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน�วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณ 2.60% ตอปของเงินลงทุน

เร่ิมแรก ซ่ึงคำนวณจากการลงทุนสำหรับระยะเวลาประมาณ 1 ป โดยพอรตการลงทุนของกองทุนจะแบงออกเปน 2 สวน มีรายละเอียดของตราสาร

ที่จะลงทุน ดังนี้

เม�อครบระยะเวลาลงทุน บริษัทจัดการจะนำเงินคาขายคืนอัตโนมัติไปซ้ือหน�วยลงทุนกองทุน K-MONEY, K-TREASURY หรือ K-SF ตามท่ีทานไดแจงความ

ประสงคไว *สำหรับการลงทุนในตราสารแหงหน้ีและ/หรือเงินฝากท้ังในและตางประเทศในสวนท่ี 1 บริษัทจัดการจะใชดุลยพินิจในการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ี

ลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดก็ตอเม�อเปนการดำเนินการภายใตสถานการณท่ีจำเปนและสมควรเพ�อรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสำคัญ โดยไมทำใหความ

เสี่ยงของทรัพยสินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อ�นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไวขางตน 

ซึ่งตราสารดังกลาวจะอยูภายใตกรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จำกัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทำใหผูถือหน�วยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว **ประมาณการผลตอบแทนและสัดสวนการเขาทำ

ธุรกรรมในฐานะผูขาย (Seller) สัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ (Credit Derivatives) ท่ีเปน Credit Default Swap (CDS) ในสวนท่ี 2 

อาจเปลี่ยนแปลงได หรือในกรณีที่ธุรกรรม CDS สิ้นสุดกอนระยะเวลาที่กำหนด จะสงผลใหผูถือหน�วยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว 

ท้ังน้ี สัดสวนการเขาทำธุรกรรมในฐานะผูขาย (Seller) สัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ (Credit Derivatives) ท่ีเปน Credit Default Swap 

(CDS) จะคำนวณโดยใชมูลคาตามสัญญา (Notional Amount) โดยอัตราผลตอบแทนจากการเขาทำธุรกรรมดังกลาวอยูภายใตเง�อนไขวา จะตองไมเกิดเหตุการณ

ท่ีมีผลตอการชำระหน้ี (Credit Event) ของสินทรัพยอางอิง (Reference Obligation) หรือผูออกสินทรัพยอางอิง (Reference Entity) ตามท่ีไดระบุไว ในโครงการ

1
สถาบันการจัดอันดับความน�าเช�อถือท่ีแสดงขางตนเปนเพียงหน่ึงในสถาบันการจัดอันดับความน�าเช�อถือท่ีบริษัทจัดการจะใชประกอบการพิจารณาลงทุน 

2
ขอมูล

จากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผูออกตราสาร หรือจากผูขาย ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 
3
คาใชจายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

โดยไมเกินจากที่ระบุไว ในโครงการ

บัตรเงินฝาก  Qatar National Bank, 

ประเทศกาตาร

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, 

ประเทศกาตาร

ตราสารหนี้ Malayan Banking Berhad, 

ประเทศมาเลเซีย

ประมาณการคาใชจายกองทุน (ถามี)
3

ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถือหน�วยลงทุนจะไดรับเม�อรับซื้อคืนหน�วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ตอป)

35.00%

35.00%

30.00%

อันดับความ

น�าเช�อถือของ

ผูออกตราสาร
1

ประมาณการ

ผลตอบแทน

ของตราสาร 

ในรูปเงินบาท
2

(ตอป)

ประมาณการ

สัดสวนการ

ลงทุน/การ

เขาทำธุรกรรม

โดยประมาณ

ประมาณการ

ผลตอบแทน

ท่ีกองทุนจะ

ไดรับในรูป

เงินบาท

(ตอป)

ธุรกรรมในฐานะผูขาย (Seller) 

สัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ 

(Credit derivatives) ที่เปน Credit Default Swap 

(CDS)

สวนที่ 1 *

การลงทุนใน

ตราสารแหงหนี้

และ/หรือเงินฝาก

สวนที่ 2 **

การเขาทำธุรกรรม
35.00%

2.70%

2.62%

2.15%

Aa3/Moody's

A3/Moody's

A3/Moody's

ตราสารที่ลงทุน/การเขาทำธุรกรรมของกองทุน

0.95%

0.92%

0.65%

(0.62%)

2.60%

0.70%
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บทวิเคราะหผูออกสินทรัพยอางอิง (บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด)

ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดตอกองทุนรวม (Worst Case Scenario)

4/4

คำเตือนที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

ผูลงทุนโปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา ธุรกรรม CDS มีโอกาสเกิดเหตุการณที่มีผลตอการชำระหนี้ (Credit Event) คอนขางต่ำ เน�องจาก

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

• ภาวะการแขงขันในตลาดที่รุนแรง

• ความเสี่ยงจากการโดนฟองรองคาเสียหายจากกรณีพิพาท 

• ความเสี่ยงที่อาจจะมีการตั้งสำรองบัญชีในป 2562 หากบริษัทโดน

ฟองรองคาเสียหายจากกรณีพิพาทที่อาจสงผลตอสภาพคลองและ

การตั้งสำรองที่มากขึ้น

• ความเสี่ยงจากการเล�อนชำระหนี้คล�นความถี่เพ�อประกอบกิจการ

โทรคมนาคม

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย มี.ค. 62

• มีอัตราการเติบโตท่ีดีกวาอุตสาหกรรม มีเครือขายครอบคลุมท่ัวประเทศ

• ขยายฐานลูกคาไดดีขึ้นจากการออกแคมเปญดานการตลาดในระดับ

  ภูมิภาคที่ตอบโจทยตามความตองการของกลุมเปาหมาย 

• ในป 2561 มีผู ใชบริการรายใหมสุทธิประมาณ 2 ลานราย สงผลให 

  ฐานลูกคารวมเพิ่มขึ้น 

  >> รายไดเฉลี่ยตอผู ใชบริการตอเดือน เทากับ 270 บาท 

  >> ณ สิ้นป 2561 ฐานลูกคารวมแตะระดับ 29 ลานราย  

• มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น สถานะในการแขงขันของบริษัทปรับตัวดีขึ้น  

  อยางตอเน�อง เน�องจาก 

  >> มีการลงทุนจำนวนมากในดานคล�นความถี่ทำใหบริษัทมีคล�นความถี่

     มากที่สุด

  >> มีโครงขายการใหบริการครอบคลุม ตลอดจนกลยุทธทางการตลาด

      ที่ตรงกลุมเปาหมาย

• การกอหน้ีสินน้ีเปนหน้ีสินท่ีใช ในการดำเนินธุรกิจ (Operating Liability) และจำเปนตอการดำเนินธุรกิจ หากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน

  จำกัด (บริษัท) ไมชำระหนี้สินจะทำใหธุรกิจหยุดชะงัก

• บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด คือ บริษัทหลักที่สรางรายไดและกำไรใหแก บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น โดยรายไดคิดเปน 83% 

  ของกลุมทรูและสินทรัพยทั้งหมดคิดเปน 74% ของกลุมทรู

• สินทรัพยอางอิงไมมีขอสัญญาการผิดนัดในสัญญาอ�น (Cross Default) อยู กลาวคือ ในกรณีหน้ีสินอ�นใดของบริษัทมีการผิดนัดชำระหน้ี สินทรัพยอางอิง

  จะไมไดรับผลกระทบ

• คาดวาบริษัทจะมีการพิจารณาอยางถี่ถวนในประเด็นการชำระหนี้ของสินทรัพยอางอิง เน�องจากบริษัทมีการออกหุนกูซ่ึงมีขอสัญญาการผิดนัดในสัญญา

  อ�น (Cross Default) อยู ทั้งนี้หากสินทรัพยอางอิงมีการผิดนัดชำระหนี้ จะสงผลใหเกิดการผิดนัดชำระหนี้ของหุนกูอ�น

• โดยสรุปจากผลการดำเนินงานในป 2561 และฐานะทางการเงินของบริษัท แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสรางผลการดำเนินงาน (ในภาวะท่ีมีการ

  แขงขันสูง) และคาดวาบริษัทจะสามารถชำระหน้ีไดตรงตามระยะเวลาท่ีกำหนด

     กองทุนในฐานะเปนผูรับโอนความเส่ียงดานเครดิตจะเขาทำธุรกรรมในฐานะผูขาย (Seller) สัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ (Credit Derivatives) ท่ีเปน Credit

Default Swap (CDS) กับคูสัญญาท่ีมีฐานะเปนผูโอนความเส่ียงดานเครดิตหรือผูซ้ือสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Buyer) ซ่ึงจะสงผลใหกองทุนมีภาระผูกพันท่ีจะตองชำระเงินใหแกผูโอนความ

เส่ียงดานเครดิตเม�อเกิดเหตุการณท่ีมีผลตอการชำระหน้ีของสินทรัพยหรือผูออกสินทรัพยท่ี CDS อางอิง โดยมูลคาธุรกรรมตามหนาสัญญาของสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีประมาณการไว

(Expected Gross Leverage) คาดวาจะอยูท่ี 35% ของ NAV ซ่ึงจะสงผลใหกองทุนจะตองชำระเงินใหแกผู โอนความเส่ียงดานเครดิตตามขนาดของธุรกรรมท่ีกองทุนเขาเปนคูสัญญา

(Notional Amount) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีมีผลตอการชำระหน้ีของสินทรัพยหรือผูออกสินทรัพย โดยเงินท่ีตองชำระดังกลาวจะนำมาจากเงินลงทุนในสวนของตราสารหน้ีและ/หรือ

เงินฝากท้ังในและตางประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยู

     ท้ังน้ี ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนขางตน จะเกิดในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีมีผลตอการชำระหน้ีของสินทรัพยหรือผูออกสินทรัพยควบคูกับการผิดนัดชำระหน้ีของผูออก

ตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากท้ังในและตางประเทศทุกรายท่ีกองทุนลงทุนอยู หรือกรณีอ�นใดท่ีสงผลใหกองทุนไมสามารถชำระเงินใหแกผู โอนความเส่ียงดานเครดิตไดภายในระยะเวลาท่ี

กำหนด ซ่ึงจะสงผลใหกองทุนถูกผูโอนความเส่ียงดานเครดิตฟองรองใหชำระเงินตามภาระผูกพันท่ีมี

     อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเส่ียงดานน้ีลงไดจากการศึกษาวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีมีผลกระทบตอเครดิตของผูออกสินทรัพยอางอิงกอนการเขาลงทุนในสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา

• กองทุนน้ีเปนผลิตภัณฑในตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซอน ซ่ึงมีความแตกตางจากการลงทุนในกองทุนรวมท่ัวไป ผูลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากคนขายหรือ

ศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน รวมถึงหนังสือรับทราบความเส่ียงและขอสละสิทธิเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน • กองทุนลงทุนกระจุกตัวในตราสาร

ของผูออกรายใดๆ ไดถึง 35% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนได • กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ�อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management)

โดยกองทุนในฐานะเปนผูรับโอนความเส่ียงดานเครดิตจะเขาทำธุรกรรมในฐานะผูขาย (Seller) สัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธท่ีเปน Credit Default Swap (CDS)

กับคูสัญญาท่ีมีฐานะเปนผูโอนความเส่ียงดานเครดิตหรือผูซ้ือสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Buyer) ซ่ึงจะสงผลใหกองทุนมีภาระผูกพันท่ีจะตองชำระเงินใหแกผู โอนความเส่ียงดานเครดิตเม�อ

เกิดเหตุการณท่ีมีผลตอการชำระหน้ีของสินทรัพยหรือผูออกสินทรัพยท่ี CDS อางอิง โดยกองทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการดำรงฐานะผูรับโอนความเส่ียงดานเครดิต • เน�องจากการ

ทำธุรกรรมดังกลาวขางตนเปนการทำธุรกรรมระหวางบริษัทจัดการ (บริษัทยอย) ในฐานะผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ซึ่งเปนผูรับโอนความเสี่ยงดานเครดิตและบมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(บริษัทแม) ซ่ึงมีฐานะเปนผูโอนความเส่ียงดานเครดิต ดังน้ัน ธุรกรรมน้ีจึงเปนธุรกรรมท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) • กองทุนจะปองกันความเส่ียง

ดานอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ท้ังจำนวน สำหรับการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากตางประเทศ • กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ�อการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ทำใหอาจมีความเส่ียงมากกวากองทุนท่ีลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง จึงอาจมีกำไร/

ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง • กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว หากผูออกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไมสามารถชำระเงินตน

และดอกเบ้ียคืนได หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีมีผลตอการชำระหน้ีของสินทรัพยอางอิง หรือผูออกสินทรัพยอางอิง • กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร และประเทศมาเลเซีย

ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย


