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กองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
Krung Thai Term Fund Ultra Plus Not for Retail Investors (KTTFP-UI) 

 กองทุนรวมตราสารหนี้ 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงในต่างประเทศ 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ กรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC 

 
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปี ได้ และกองทุนน้ีอาจลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม ดังน้ัน 

หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 
กองทุนน้ีไม่ถูกจํากัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมท่ัวไป จึงเหมาะกบัผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงไดเ้ท่าน้ัน 

 

แบบ 123-1 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงิน 

 ข้อมูล ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
กองทุนรวมที่เสนอขายสําหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 
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กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะ
ลงทุนในตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่
ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากท่ีไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื ่อถือ (Unrated) และ/หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Distressed Securities) และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือ
เห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   
 
นอกจากนี้ กองทุนจะสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการมีฐานะเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต โดยเข้าทําธุรกรรมในฐานะผู้ขาย 
(Seller) สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) กับคู่สัญญา
ท่ีมีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงดา้นเครดิตหรือผู้ซื้อสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Buyer) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันท่ีจะต้องชําระเงิน
ให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) 
หรือผู้ออกหลักทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Credit Premium) จากการดํารงฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต  
 
กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขาย
คืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทําธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และธุรกรรมการกู้ยืมเงิน หรือ
การทํา repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน  
 
กองทุนจะเข้าทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพ่ือการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และหรืออาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
 
รายละเอียดการลงทุนของกองทุน 
กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
ส่วนท่ี 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝากท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังอาจมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้กองทุนตราสารหนี้ลงทุนได้ โดยจะลงทุนในตราสารของผู้ออกรายใดๆ ไม่เกินร้อย
ละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมกันเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด (cash collateral) ในรูปแบบของเงินฝากท่ีได้รับดอกเบี้ยกับธนาคาร
พาณิชย์คู่สัญญาควบคู่กับการเข้าทําธุรกรรมในส่วนที่ 2   มูลค่าเงินหลักประกันนี้จะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าตามสัญญา 
(Notional Amount) ท่ีเกิดจากการทําธุรกรรมในส่วนท่ี 2  และไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 
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ส่วนท่ี 2  
กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น 
Credit Default Swap (CDS) (ผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต) “ธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller” กับคู่สัญญาที่มีฐานะ
เป็นผู้ซื้อ (Buyer) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงินให้แก่ผู้
โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้
ออกหลักทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าประกันความเสี่ยงเครดิต (Credit 
Premium) จากการดํารงฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต ทั้งนี้ มูลค่าตามสัญญาดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อสัญญา  และเมื่อรวมทุกสัญญาดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนรวมไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพยส์ิน
สุทธิของกองทุน โดยมรีายละเอียด ดังนี ้

 

คู่สัญญาในฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต
หรือผู้ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Seller) 

กองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตหรือ
ผู้ซื้อสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Buyer) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 

หลักทรัพย์อ้างอิง (Reference obligation) เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี้ของตราสารหนี้ที่ถูกอ้างอิง (Credit Events) 
ทั ้งนี้ หลักทรัพย์ที ่ถูกอ้างอิง จะต้องเป็นตราสารหนี้ที ่ไม่ด้อยสิทธิ (Senior 
Level) มีวันครบกําหนดไถ่ถอนแน่นอน สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และมีอนัดับ
เครดิตของผู้ออกหรือของตราสารท่ีถูกอ้างอิงระดับ Investment Grade (BBB-  
ขึ้นไป) ณ วันทําสัญญา CDS  

ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (Reference entity)  บริษัทเอกชน หรือ สถาบันการเงินในประเทศท่ีได้รับการจัดอันดบัความ
น่าเช่ือถือโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตท่ีสํานักงาน  ก.ล.ต. ให้การยอมรับ ใน
ระดับ Investment Grade (BBB- ขึ้นไป)  ณ วันลงทุน 

วันสิ้นสุดอายุของสัญญา CDS  
(Scheduled Termination Date) 

ประมาณ 1 ปี โดยวันสิ้นสุดอายุของสัญญา CDS (Scheduled Termination 
Date)  จะเกิดขึ ้นพร ้อมกับหร ือภายหลังจากวันครบกําหนดไถ่ถอนของ
หลักทรัพย์อ้างอิง (Reference Obligation’s Maturity Date) บวกด้วยระยะ
ผ่อนผันการชําระหนี้ (Grace period) ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของหลักทรัพย์
อ้างอิง ทั้งนี้ วันสิ้นสุดอายุของสัญญา CDS อาจสิ้นสุดลงก่อนกําหนดไดใ้นกรณี
ตามหัวข้อ 2.1 การท่ีธุรกรรมสิ้นสุดก่อนระยะเวลาท่ีกําหนด ภายใต้หัวข้อความ
เสี ่ยงของกองทุนในฐานะผู้ร ับโอนความเสี ่ยง ซึ ่งในกรณีดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อผลตอบแทนโดยรวมที่กองทุนจะได้รับจากธุรกรรม และ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลกิกองทุนหรือขยายอายุกองทุน โดย
เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา CDS อันเป็นผลต่อเนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ที่มีผล
ต่อการชําระหนี ้ (Credit Events) ซึ ่งส่งผลให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับ
ผลตอบแทนและเงินต้นคืนตามจํานวนและระยะเวลาท่ีระบุไว ้

เหต ุการณ์ท ี ่ม ีผลต ่อการช ําระหน ี ้  (Credit 
event) มีดังนี ้

เหต ุการณ ์ท ี ่ม ีผลต ่อการช ําระหนี้ ของหล ักทร ัพย ์อ ้างอ ิ ง (Reference 
Obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) ดังต่อไปนี ้
1. Bankruptcy – ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงล้มละลาย 
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2. Failure to Pay – หลักทรัพย์อ้างอิงไม่จ่ายดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นตามท่ี
กําหนด ท้ังนี้ การกําหนด Grace Period Extension (การขยายระยะเวลาชําระ
หนี้) จะต้องสอดคล้องกับท่ีกําหนดโดยหลักทรัพย์อ้างอิง   
3. Restructuring – หลักทรัพย์อ ้างอิงถูกปรับโครงสร้างหนี ้ (เช่น เล ื ่อน
ระยะเวลาชําระคืน ลดดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น เป็นต้น) แต่ทั้งนี้ เหตุการณ์
ปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว จะต้องไม่เกิดจากการลงมติของคู่สัญญาฯ เพียงฝา่ย
เดียว  

 
เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน  
ตารางแสดงการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนภายใต้สถานการณต์่างๆ 

การจ่ายคืนเงินต้นและ
ผลตอบแทนภายใต้สถานการณ์

ต่างๆ 

ส่วนท่ี 1 (เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากที่กองทุนลงทุนปกต)ิ 

ไมเ่กิดผิดนัดชําระหนี้ในตราสารหนี้ และ/
หรือเงินฝากท่ีกองทุนลงทุน 

เกิดผิดนัดชําระหนีบ้างส่วนหรือท้ังหมด* 

ส่วนที่ 2 การเข้า
ทําธุรกรรม CDS 
ในฐานะ 
Protection 
Seller 
(สัญญา CDS ซ่ึง
อ้างอิงเหตุการณ์ท่ี
มีผลต่อการชําระ
หนี้ของหลกัทรัพย์
อ้างอิง/ผู้ออก
หลักทรัพย์อ้างอิง) 
 
 

 [1] ไม่เกิด 
เหตุการณ์ท่ี
มีผลต่อการ
ชําระหนี้

ของ
หลักทรัพย์

อ้างอิง 

กรณีที่ 1.1 
กองทุนได้เงินต้นและผลตอบแทน

ครบถ้วน 
กองทุนได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจาก

เงินลงทุนส่วนท่ี 1 ครบถ้วน และ 
ได้รับผลตอบแทนจากการทําธรุกรรม CDS 

ในฐานะ Protection Seller  

กรณีท่ี 1.2 
กองทุนสูญเสียเงินเงนิต้นและผลตอบแทน 
บางส่วนหรือทั้งหมดจากเงินลงทนุส่วนที่ 1   

สูงสุด 100% ของ NAV  
 แต่ ได้รับผลตอบแทนจากการทําธุรกรรม CDS ใน

ฐานะ Protection Seller 

[2] เกิด 
เหตุการณ์ท่ี
มีผลต่อการ
ชําระหนี*้ 

กรณีท่ี 2.1 
กองทุนสญูเสียเงินต้นและผลตอบแทน 

ไม่เกิน 50% ของ NAV 
กองทุนได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจาก
เงินลงทุนส่วนท่ี 1 แต่ ต้องนําเงินบางส่วน

ไปชําระให้คูส่ัญญา CDS และรับมอบ
หลักทรัพย์อ้างอิง  

กรณีท่ี 2.2 กรณีเลวร้ายที่สุด 
กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทน 

สูงสุด 100% ของ NAV 
กองทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนบางส่วนหรือ
ท้ังหมดจากเงินลงทุนส่วนท่ี 1 และ ไม่มีเงินพอนําไป
ชําระใหคู่้สญัญาจากการทําธุรกรรม CDS ในฐานะ 

Protection Seller  
ท้ังนี้ กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิตบิุคคลท่ีแยกต่างหาก
จากผู้ถือหน่วย ดังนั้น ในกรณเีลวร้ายท่ีสดุ ผู้ถือหน่วย
จะสญูเงินลงทุนท้ังหมด แตไ่ม่มภีาระท่ีต้องตามชําระ

หนี้ท่ีเหลือของกองทุน 

 
*ในกรณีที่เงินลงทุนส่วนที่ 1 ผิดนัดชําระหนี้ และ/หรือ ส่วนที่ 2 การทําธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller เกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลต่อการชําระหนี ้ซ่ึงกองทุนจะต้องชําระเงินและรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS แล้ว กองทุนรวมจะดําเนินการติดตามทวง
ถามให้ผู้ออกหลักทรัพยชํ์าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องทางกฏหมาย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการติดตามทวงถามตราสารหนี้ท่ีผิด
นัดชําระท่ัวไป 
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[1] เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี้ ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา 
CDS 

กรณีท่ี 1.1  เงินลงทุนส่วนท่ี 1 ได้รับชําระคืนท้ังเงินต้นและผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุน  
กองทุนจะได้รับชําระคืนเงินต้นและผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 และผลตอบแทนจากการทําธุรกรรม CDS ในฐานะ 

Protection Seller ในรูปของค่าประกันความเสี่ยงในฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตตามสัญญา CDS  โดยทรัพย์สินทั้งหมดหลัง
หักค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องของกองทุน จะถูกเฉลีย่คืนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนต่อไป  
 
กรณีท่ี 1.2 เงินลงทุนส่วนท่ี 1 เกิดการผิดนัดชําระบางส่วนหรือท้ังหมด   

หากเงินลงทุนส่วนท่ี 1 ผิดนัดชําระหนี้ท้ังหมดจะทําให้กองทุนเกิดผลขาดทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
แต่กองทุนยังจะได้รับผลตอบแทนจากค่าประกันความเสี่ยงจากสัญญา CDS  ดังนั้น เมื่อครบอายุโครงการฯ กองทุนจะจ่ายคืนทรัพย์สิน
ปกติเท่าที่มีในรูปเงินสดเฉลี่ยใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน  ในส่วนสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้จะถูกแยกการคํานวณ
มูลค่าออกต่างหากจากทรัพย์สินปกติของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ set aside โดยกองทุนจะดําเนินการติดตามทวงถามให้ผู ้ออก
หลักทรัพย์ชําระหนีค้ืนตามสิทธิเรียกร้องทางกฏหมาย มูลหนี้ท่ีเรียกเก็บได้ (Recovery Value) หลังหักค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจะถูก
เฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของจํานวนหน่วยลงทุนต่อไป  
 

[2] เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี้ ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS 
กรณีท่ี 2.1  เงินลงทุนส่วนท่ี 1 ได้รับชําระคืนท้ังเงินต้นและผลตอบแทนครบถ้วน 

กองทุนต้องนําเงินลงทุนส่วนที่ 1 ไปชําระให้คู่สัญญา CDS และรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิง โดยหากหลักทรัพย์อ้างอิงผิดนัด
ชําระหนี้ กองทุนอาจเกิดผลขาดทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามกรอบการลงทุนของการทําธุรกรรม CDS ใน
ฐานะ Protection Seller ท้ังนี้ กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนีต้ามหลักทรัพย์อ้างอิงเพิ่มเติม 

 
 

แผนภาพประกอบกรณีท่ี 2.1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนี้ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง 
                                         และเงินลงทุนส่วนที่ 1 ได้รับชําระคืนทั้งจํานวน 
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คําอธิบายตามภาพประกอบ 
(1) กองทุนนําเงินฝากที่วางเป็นหลักประกันไว้กับคู่สัญญา CDS และเงินลงทุนส่วนที่ 1 บางส่วนมาชําระเงินให้แก่ธนาคาร

พาณิชย์คู่สัญญา ตามมูลค่าธุรกรรม CDS (Notional Amount) พร้อมดอกเบี้ยค้างรับของหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนอาจขอให้
คู่สัญญาขยายเวลาชําระเงินและโอนหลักทรัพย์อ้างอิงได้ (อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี้ก่อนวันสิ้นสุดอายุ
สัญญา CDS ซึ่งในขณะนั้น กองทุนอาจจะยังไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการชําระเงินเพื่อรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิง) ในกรณีนี้ กองทุน
อาจต้องรับภาระผลขาดทุน ต้นทุนการเงิน ค่าธรรมเนียม ภาษี หรือภาระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คู่สัญญาเรียกเกบ็สืบเนื่องจากการขอขยาย
เวลา ดังกล่าว   

(2) ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงเมื่อได้รับเงินจากกองทุน และธนาคารฯ ชําระค่าประกันความเสี่ยง
เครดิต (คิดตามสัดส่วนระยะเวลานับจากวันเริ่มสัญญาจนถึงวันท่ีเกิดเหตุการณืท่ีมีต่อการชําระหนี)้   

(3) กองทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนบางส่วน โดยเฉลี่ยจ่ายคืนเงินสดแก่ผู้ถือหน่วย โดยเป็นเงินลงทุนส่วนท่ี 1 ส่วนท่ีเหลือหลังจาก
นําไปชําระให้คู่สัญญา CDS 

(4) หลักทรัพย์อ้างอิงที่กองทุนรับโอนมาตาม (2) จะถูกแยกคํานวณมูลค่ายุติธรรมตามเกณฑ์การ set aside โดยกองทุนจะ
ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงชําระหนี้คืน ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบัติปกติเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสาร
หนี้ท่ีเข้าเง่ือนไขการผิดนัดชําระหนี้  

(5) เมื่อหลักทรัพย์อ้างอิงทส่วนที่ set aside ตาม (4) ได้รับชําระคืนบางส่วนหรือทั้งหมด หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการ
ติดตามหนีจ้ะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามสัดส่วนของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง  
 
กรณีท่ี 2.2 (กรณีเลวร้ายท่ีสุด) เงินลงทุนส่วนท่ี 1 เกิดการผิดนัดชําระบางส่วนหรือท้ังหมด     

กองทุนอาจสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนท้ังหมด สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  โดยกรณีน้ีเงินลงทุนท้ังส่วนท่ี 
1 และ 2 จะถูกประเมินมูลค่ายุติธรรมใหม ่และหากกองทุนมีหนี้สิน (ภาระหนี้หลักคือ เงินท่ีต้องนําไปส่งมอบแก่คู่สัญญา CDS) มากกว่า
สินทรัพย์ จะเป็นสาเหตุให้กองทุนประสบภาวะล้มละลาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลท่ีแยกต่างหากจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น ในกรณีเลวร้ายที่สุดนี ้ผู้ถือหน่วยจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด แต่ไม่มีภาระที่ต้องตามชําระหนี้ที่เหลือของ กองทุน  
ทั้งนี้ กองทุนจะต้องเข้าสู่กระบวนการชําระบัญชี ซึ่งมีขั้นตอนการติดตามทวงถามหนีส้ําหรับเงินลงทุนส่วนที่ 1 และมีขั้นตอนที่กองทุน
จะถูกคู่สัญญา CDS ฟ้องร้องเพื่อชําระหนี้ส่วนท่ีเหลือสําหรับการทําธุรกรรม CDS ในฐานะ Protection Seller 

 
ความเสี่ยงของกองทุนในฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตจากการเข้าทําธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) โดยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ปัจจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี ้ 

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต 
1.1 ความเสี่ยงทีห่ลักทรัพย์อ้างอิงหรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงผิดนัดชําระหลังเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหน้ี 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนี ้(Credit Events) ภายในระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงจะไม่เกินวันท่ีกําหนดให้เป็นวันสิ้นสุด
ของธุรกรรม (รวมเรียกว่า “ระยะเวลาท่ีมีความเสี่ยง”) กองทุนมีหน้าท่ีต้องชําระเงินสดให้แก่ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญา  ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อมูลค่าของกองทุนเท่ากับส่วนต่างระหว่างจํานวนเงินท่ีต้องโอนชําระให้คู่สัญญา (มูลค่า
สัญญา Notional  Amount บวกด้วยดอกเบี ้ยค้างรับของหลักทรัพย์อ้างอิง และอาจรวมถึงภาระผลขาดทุน ต้นทุน
การเงิน ค่าธรรมเนียม ภาษี หรือภาระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คู่สัญญาเรียกเก็บสืบเนื่องจากการขอขยายอายุสัญญา CDS หัก
ด้วยค่าประกันความเสี่ยงเครดิตท่ีกองทุนพึงได้รบัตามสัดส่วนตั้งแต่วันเริ่มสัญญา CDS จนถึงวันท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อ
การชําระหนี)้ และมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีรับโอนมา   
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ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีรับโอนมาถูกประเมินเป็นตราสารหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแยกการ
คํานวณมลูค่าออกต่างหากจากทรัพย์สินปกติของกองทุน ตามเกณฑ์การ set Aside  ดังนั้น ผลกระทบท่ีจะเกิดกับกองทุน
จะเท่ากับจํานวนเงินที่ต้องโอนชําระให้คู่สัญญาข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องร้องใหผู้้
ออกหลักทรัพย์อ้างอิงชําระหนี้คืนแก่กองทุน ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบัติปกติเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีเข้าเง่ือนไข
การผิดนัดชําระหนี้ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการเรียกชําระหนี้คืน  ซึ่งเงินท่ี
ได้รับชําระคืนหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามสัดส่วนของจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถือครอง 
 

1.2 ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับคืนเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันจากคู่สัญญา CDS  
การทําธุรกรรม CDS  ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสีย่งด้านเครดติให้กองทุนจะเรียกให้กองทุนต้องวางเงิน
ประกันในรูปของเงินฝากท่ีมีการจ่ายดอกเบี้ยไว้กับธนาคาร ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่คืนเงินฝากและ
ดอกเบี้ยให้กองทุน แม้จะไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีต้ามสัญญา CDS  โดยความเสียหายสูงสุดจะเทียบเท่ากับ
มูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยรับท่ีฝากไว้กับธนาคารคูส่ัญญา ซ่ึงกําหนดไว้ไมเ่กินร้อยละ 100 ของมูลค่าธุรกรรม CDS และจะ
ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามนโยบายการลงทุน  ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการฟ้องร้องตาม
กฎหมายให้ธนาคารคู่สัญญาชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี ้ยคืนแก่กองทุน หากระยะเวลาการขอรับชําระหนี้คืนเกินกว่า
ระยะเวลาโครงการ   เงินฝากและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวจะถูกแยกการคํานวณมูลค่าออกต่างหากจากทรัพย์สินปกติของ
กองทุน ตามเกณฑ์การ set aside  โดยเงินท่ีได้รับชําระคืนหลังหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องจะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม
สัดส่วนของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนี้ ซ่ึงเป็นเหตุให้คู่สัญญาขอให้กองทุนชําระเงินตามสัญญา แต่ยังไม่โอนคืนเงิน
ฝากและดอกเบี้ยท่ีใช้เป็นหลักประกันให้กองทุนก่อน กองทุนจะนําส่วนของเงินฝากและดอกเบี้ยค้างรับมาหักออกจากเงิน
ที่ต้องชําระตามที่กําหนดไว้ในสัญญา พร้อมกับการรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิงในคราวเดียวกันเพื่อปิดความเสี่ยงด้านการ
ชําระรายการ (Settlement Risk) 
 

1.3 ความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่ชําระค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Premium) 
ตามข้อสัญญา CDS กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตต้องชําระค่าประกันความเสี่ยง
ด้านเครดิตให้กองทุนเป็นค่าตอบแทนแก่กองทุน ณ วันครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา หรือ ณ วันท่ีกองทุนมีการส่ง
มอบเงินเพื่อรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนี้ตามสัญญา CDS   ใน
กรณีท่ีคู่สัญญาจะไม่ชําระค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิตตามสัญญา จะทําให้กองทุนสูญเสียผลตอบแทนที่พึงได้รับ  
สําหรับแนวทางดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนี้  กองทุนจะนําค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีพึงได้
รับมาหักออกจากเงินที่ต้องส่งมอบให้ธนาคารคู่สัญญาพร้อมรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิงในคราวเดียวกัน แต่หากเป็นกรณท่ีี
ไม่เกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการชําระหนี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายบังคับใหธ้นาคารพาณิชย์คู่สัญญา
ชําระค่าประกันความเสี่ยงแก่กองทุนตามข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 
 

1.4 ความเสี่ยงทีเ่งินลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝากผิดนัดชําระหนี ้
กองทุนมีความเสี ่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ที ่เกิดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝาก (เงินลงทุนส่วนที ่ 1) 
นอกเหนือจากเงินฝากซ่ึงใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์คู่สัญญา ซ่ึงกองทุนมีแผนจะลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนนี้รวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในสถานการณ์ที่เกิดการผิดนัดชําระของของหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์
ดังกล่าวจะถูกแยกการคํานวณมูลค่าออกต่างหากจากทรัพย์สินปกติของกองทุน ตามเกณฑ์การ set aside  โดยผลกระทบ
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ท่ีจะเกิดกับกองทุนจะเท่ากับผลต่างระหว่างจํานวนเงินต้นและผลตอบแทนท่ีพึงได้รับของหลักทรัพย์ท่ีผิดนัดชําระหนี้ รวม
ผลขาดทุนท่ีอาจเกิดจากสัญญาป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนสาํหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ และมูลค่ายุติธรรม
ใหม่ของหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชําระหนี้ สําหรับกรณีเลวร้ายที่สุด ที่เงินลงทุนส่วนนี้เกิดผิดนัดชําระหนี้ทั้งหมด พร้อมกับเกิด
เหตุการณ์ท่ีหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS ผิดนัดชําระหนี้ กองทุนจะสญูเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจเข้าสู่ภาวะ
ล้มละลายเนื่องจากกองทุนมีหนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์ (โปรดดูคําอธิบาย ในกรณีที่ 2.2 ภายใต้หัวข้อ “เงื่อนไขการจ่ายคืน
เงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน”) ท้ังนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชําระหนี้ของเงินลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการใช้
สิทธิตามกฎหมายฟ้องร้องให้ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงชําระหนี้คืนแก่กองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจะมีภาระค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นจากการดําเนินการเรียกชําระหนี้คืน  ซึ่งเงินที่ได้รับชําระคืนหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะถูกเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตามสัดส่วน 
 

2. ความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา CDS ในระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม  
2.1 ความเสี่ยงท่ีธุรกรรมสิน้สุดก่อนระยะเวลาที่กําหนด  

เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีมผีลต่อการชําระหนี้ (Credit Events) ธนาคารพาณิชย์คู่สัญญาในฐานะผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตให้
กองทุนอาจขอใช้สิทธิยกเลิกธุรกรรมโดยเรียกให้มีการชําระจํานวนเงินเท่ามูลค่าตามสัญญา (Notional Amount บวก
ดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันส่งมอบตราสารหนี้อ้างอิง หักด้วยค่าประกันความเสี่ยงเครดิตท่ีกองทุนพึงได้รับตามสัดส่วนตั้งแต่
วันเริ่มสัญญา CDS จนถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี้) พร้อมส่งมอบตราสารหนี้ที่ถูกอ้างอิง (Reference 
Obligation) ให้กองทุน  ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่กองทุนรับโอนมาอาจมีราคาลดลงอย่างมากหรืออาจมีมูลค่า
เท่ากับศูนย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ การยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบ
กําหนดอายุของธุรกรรม (ก่อน Scheduled Termination Date) อาจทําให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดว่าจะ
ได้เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีท่ีธุรกรรมไม่ได้ถูกยกเลิกก่อนวันครบกําหนดอายุ และ/หรอืกองทุนอาจจําเป็นต้องไถ่ถอนหรือ
ขายเงินลงทุนในสินทรัพย์อื ่นๆ เพื ่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอไปส่งมอบให้คู ่สัญญาได้ซึ ่งจะมีผลให้กองทุนสูญเสีย
ผลตอบแทนที่ควรได้รับหรือเกิดผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ในราคาตลาด ณ ขณะนั้น ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจาก
จากการท่ีธุรกรรมอาจสิ้นสุดก่อนระยะเวลาท่ีกําหนด สัญญา CDS จะมเีง่ือนไขให้คู่สัญญาสามารถร้องขอขยายระยะเวลา
ส่งมอบเงินและตราสารหนี้อ้างอิงออกไปได้จนถึง Scheduled Termination Date แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
คู่สัญญาอีกฝา่ย และต้องยอมรับภาระผลขาดทุน ต้นทุนการเงิน ค่าธรรมเนียม ภาษี หรือภาระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คู่สัญญา
เรียกเก็บสืบเนื่องจากการขอขยายอายุสัญญา CDS 

 
2.2 ความไม่แน่นอนของระยะเวลาส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญาภายหลังจากวันสิน้สุดอายุของสญัญา CDS  

ตามส ัญญา CDS จะอ้างอ ิงข ้อตกลงตาม 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions (2014 ISDA CDD) ซ ึ ่งเป็น
มาตรฐานซึ่งยอมรับในระดับสากลกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association, Inc. แต่จะมีการ
ปรับข้อตกลงให้สอดคล้องกับความต้องการท่ียอมรับร่วมกันระหว่างคู่สัญญาด้วย โดยประเด็นหนึ่งท่ีต้องมีข้อตกลงร่วมกัน 
คือขั ้นตอนและระยะเวลานับตั ้งแต่เกิด Credit Events ก่อนถึง Scheduled Termination Date ไม่นาน (เช่น เกิด 
Credit Events 30 วันก่อน Scheduled Maturity Date) สถานการณ์เช่นนี้ จะต้องมีระยะเวลาให้ธนาคารคู ่สัญญา
ดําเนินขัน้ตอนต่างๆ ตามลําดับ ซ่ึงหากยึดข้อปฏิบัตติาม 2014 ISDA CDD อาจต้องใช้เวลานานกว่า 6 เดือน เช่น ข้ันตอน
การนําส่งคําบอกกล่าวการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี ้(Credit Event Notice) ขั้นตอนการสง่คําบอกล่าววันส่ง
มอบหลักทรัพย์อ้างอิง (Notice of Physical Settlement) ขั้นตอนการส่งมอบหลักทรัพย์และชําระรายการ (Physical 
Settlement) และการมีระยะเวลาผ่อนปรนท่ีธนาคารคู ่สัญญาขอขยายได้สูงสุดในการส่งมอบหลักทรัพย์ (Cap on 
Settlement) เป็นต้น การอ้างอิงขั้นตอนตาม ISDA เท่านั้นจะทําให้เกิดความไม่แน่นอนด้านระยะเวลาจนถึงวันที่มีการ
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โอนหลักทรัพย์อ้างอิงภายหลังจากวันสิ้นสุดอายุโครงการ ดังนั้น กองทุนจะทําข้อตกลงกับธนาคารคู่สัญญาเพื่อร่นเวลาใน
แต่ละขั้นตอนให้กระชับ ตามความจําเป็น โดยคํานึงถึงความเป็นได้ในทางปฏิบัติ พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาสูงสุดท่ี
ธนาคารคู่สัญญาต้องส่งมอบเงินสดและรับโอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้กองทุน อย่างไรก็ตาม ในข้อตกลงจะมีข้อยกเว้น กรณีท่ี
เกิดเหตุสุดวิสัยที่เหนือความควบคุมซึ่งทําให้ไม่สามารถโอนหลักทรัพย์อา้งอิงได้ และทําให้ระยะเวลาส่งมอบอาจถูกยืด
ระยะเวลาออกนานกว่าท่ีกําหนดไว้ได ้

 
ประเด็นความเสี่ยงเพ่ิมเติมที่จะผลต่อเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงหรือหลักทรัพย์อ้างอิง ซ่ึงไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา CDS  
ประเด็นความเสี่ยงท่ีไม่ได้ระบุในสัญญา CDS (CDS Confirmation) จะอ้างถึงข้อตกลงมาตรฐานตาม 2014 ISDA Credit Derivative 
Definitions (2014 ISDA CDD) และ 2006 ISDA Definitions (2006 ISDA)  ซึ ่งกระทบต่อเครดิตของผู ้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงหรือ
หลักทรัพย์อ้างอิง จะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเหตุการณด์ังต่อไปนี้    
(ก) เหตุการณ์ท่ีมีผลตอ่การชําระหนี้ของผูอ้อกหลักทรพัย์อ้างอิง (นอกเหนือจาก Credit Events ท่ีระบุในสัญญา CDS) ยังหมายรวมถงึ

เหตุการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่  

- ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเลิกกิจการ (ซึ่งมิได้เกิดจากการดําเนินการตามกฎหมายบริษัท)  

- ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถชําระหนี้ได้  

- ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการชําระหนี ้หรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้เป็นการท่ัวไป หรือการมีมติเลิกบริษัท 
การริเริ่มกระบวนการ หรือกรณีที่มีกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการตาม
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย และการบังคับคดีเอากับสินทรัพย์ทั้งหมดหรือส่วนที่สําคัญของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง หรือ
เหตุการณ์อื่นใดท่ีสามารถเทียบเคียงกันได ้ 
ท้ังนี้ ความเสีย่งข้างต้นนี้ ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ท่ีสง่ผลต่อการชําระหนี้ (credit event) โดยตรง เนื่องจากไม่ได้เป็นข้อตกลงท่ีระบุ
ในสัญญา CDS อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้อาจมีผลกระทบต่อเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือ หลักทรัพย์อ้างอิง และอาจจะ
นําไปสู่ credit event ได้ในท่ีสุด 

(ข) การเปลี่ยนแปลงผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง  
กองทุนจะเข้าทําสัญญา CDS โดยจํากัดความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงเท่านั้น (Reference Obligation Only) 
ซึ่งตามสัญญาจะมีระบุเจาะจงรุ่นตราสารหนี้อ้างอิงอย่างชัดเจน แต่ยังมข้ีอยกเว้น เมื่อเกิดกรณีท่ีผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงสิ้นสภาพ
ไป และหลักทรัพย์อ้างอิง (ตลอดจนหลักทรัพย์อ้างอิง เพิ่มเติมด้วย ถ้ามี) ถูกโอนไปยังบุคคลอื่นโดยเหตุแห่งการดําเนินการตาม
กฎหมายบริษัท (เช่น การควบรวมกิจการ) ในระหว่างระยะเวลาท่ีมีความเสี่ยง (ช่วงวันเริ่มสัญญาจนถึงวันครบอายุสัญญา CDS) ใน
กรณีเช่นนี้ คู่สัญญาอาจตกลงกันเพื่อกําหนดบุคคลอื่นใดให้เป็นผู้สืบสิทธิแทนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเดิม (“ผู้สืบสิทธิ”) ได้   ใน
กรณีเช่นว่านี ้ กองทุนจะต้องรับความเสี่ยงด้านเครดิตของผู ้สืบสิทธิในฐานะเป็นผู ้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงรายใหม่แทนผู้ออก
หลักทรัพย์อ้างอิงรายเดิม 

(ค) การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์อ้างอิง   
เนื่องจากสัญญา CDS ไม่ได้บังคับให้ธนาคารคู่สัญญาต้องมีหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่ระบุ (Reference Obligation Only) ไว้ใน
ครอบครองตลอดอายุสัญญาฯ ดังนั้น จึงอาจเกิดเหตุที่ปริมาณหลักทรัพย์อ้างอิงลดลงตํ่ากว่ามูลค่าธุรกรรม (Notional Amount) 
ก่อนวันที่กําหนดให้มีการส่งมอบเงินและโอนหลักทรัพย์อ้างอิง  โดยกรณีดังกล่าวอาจเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่ในความควบคมุหรือ
นอกเหนือความควบคุมของธนาคารคู่สัญญา เช่น เหตุการณ์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไถ่ถอนหลักทรัพย์อ้างอิงก่อนครบกําหนด 
(Bond Buyback) หรือ เหตุการณท่ี์ธนาคารคู่สัญญาได้ครอบครองหลักทรัพยอ์้างอิงไว้แล้ว แต่ต่อมาทําการโอนหลักทรัพย์อ้างอิง
ให้แก่บุคคลอื่นก่อนเกิด Credit Events หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ในเบื้องต้นกองทุนจะถือว่าธนาคารคู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบตัิ
ได้ตามสัญญาซึ่งจะเป็นเหตุให้กองทุนจะไม่ส่งมอบจํานวนเงินตามที่กําหนดในสัญญาจนกว่าธนาคารคู่สัญญาจะหาหลักทรัพย์
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เพิ่มเติมของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงรายเดียวกันมาส่งมอบโดยจํานวนรวมของ Notional Amount ของหลักทรัพย์อ้างอิงต้องไม่
น้อยไปกว่าท่ีกําหนดไว้ในสัญญาเดิม และต้องไม่ทําให้กองทุนต้องรับความเสี่ยงในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมเมื่อเทียบกับสัญญาเดิม  

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  
เนื่องจากการทําธุรกรรม CDS ดังกล่าวข้างต้นเป็นการทําธุรกรรมระหว่างบรษิัทจัดการ (บริษัทย่อย) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุน
ซึ่งเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตกับบมจ.ธนาคารกรุงไทย (บริษัทแม่) ซึ่งมีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนั้น ธุรกรรมนี้ 
จึงเป็นธุรกรรมท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้ 
(ก) บริษัทจัดการมีความเก่ียวข้องกับผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตในฐานะท่ีเป็นบริษัทย่อยของผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต  
(ข) ข้อตกลงต่างๆ ในการทําธุรกรรมนั้น คู่สัญญาได้เจรจาต่อรองและได้ข้อยุตโิดยใช้ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะ
พึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่เป็นบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้อง (arm’s length basis)  
(ค) ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตทําหน้าท่ีเป็นผู้แทนในการคํานวณมลูค่ายุติธรรมของธุรกรรม (Notional Agent)  
(ง) การทําธุรกรรม กองทุนจะได้รับค่าตอบแทนบางประการในรูปแบบของค่าธรรมเนียม (เช่น จํานวนเงินที่กําหนดไว้แน่นอน) จากผู้
โอนความเสี่ยงด้านเครดิต และ  
(จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตมี
สิทธิได้รับจํานวนเงินท่ีชําระเป็นเงินสดไม่เกิน Notional Amount รวมดอกเบี้ยค้างรับของตราสารหนี้อ้างอิง จาก กองทุน 
 

ท้ังนี้ ธุรกรรมประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit Derivatives) ประเภทนี้จะต้องมีการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญาล่วงหน้าก่อน
ทําสัญญาฯ จึงมีลักษณะเฉพาะตัวและมักไม่มีการซื้อขายในตลาดรองได้ทั่วไป จึงอาจไม่สามารถสืบหาราคาเพื่อมาเปรียบเทียบได้
โดยตรง ซึ่งในทางปฏิบัติ ผู้จัดการกองทุนจะพยายามเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาจากหุ้นกู้ที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
รายเดียวกัน หรือหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและมีอายุคงเหลือของหุ้นกู้ท่ีพอเทียบเคียงกันได้ รวมถึงอาจพิจารณาจากผลตอบแทน
ขั้นตํ่าท่ีต้องการ (Hurdle rate) ในการต่อรองราคาเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน หรืออ้างอิงตามวิธีการคํานวณราคาตามทฤษฏ ี
 
 

กองทุนมกีลยุทธ์การลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทนุ Complex Return Strategy 
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• ผู้ลงทนุท่ีคาดหวังผลตอบแทนทีสู่งกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตํา่กว่าหุ้นได ้

• ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit 
derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่าผูล้งทุนท่ัวไป 

• ผู้ลงทุนท่ีสามารถยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนไม่
สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์
อ้างอิง (Reference obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (Reference entity) 

 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 
•  ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแนน่อน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
•  ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วง 1 ป ี
 

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
� อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนบัสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

� อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 
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คําเตือนที่สําคัญ 
• กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมท่ัวไป ผู้ลงทุนควรสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน รวมถึงหนังสือรับทราบความเสี่ยงและข้อสละ
สิทธิเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน 
• กองทุนลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกรายใดๆ ได้ถึงร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได ้
• กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยกองทุนในฐานะ

เป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครคิตจะเข้าทําธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit 
derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) กับคู่สัญญาท่ีมีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตหรือผู้ซื้อสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Buyer) 
ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันท่ีจะต้องชําระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนี้ (Credit event) 
ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย ์(Reference entity) ท่ี CDS อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่า
ประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Premium) จากการดํารงฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต  

• เนื่องจากการทําธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการ ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ซ่ึงเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้าน
เครดิต และบมจ.ธนาคารกรุงไทย (บริษัทแม่) ซึ่งมีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงเป็นธุรกรรมท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

• กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ทําให้อาจมีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนท่ีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 

• กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุน ไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ย
คืนได้ หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนี ้(Credit Event) ของหลักทรัพย์อ้างอิง (Reference Obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์
อ้างอิง (Reference Entity) 

• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated  ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชําระคืนเงินต้นและ

ดอกเบี้ยดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีมีฐานะการเงินท่ีสามารถรับความเสีย่งจากผลขาดทุนได ้
• ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” เว้น

แต่เป็นการโอนทางมรดก 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล 
รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงาน
ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัท
จัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการท่ีตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สําหรับผู้
ลงทุนท่ีมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

 
 
 

 

 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร 

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของ
กองทุนรวม ตาม international 
credit rating 

 

AAA AA,A BBB ตํ่ากว่า BBB unrated 

ต่ํา                                                                                                      สูง 
หมายเหตุ :  แรเงากรณีท่ีกองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) น้ันเกินกว่า 20% ของ NAV 
 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 

 
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที ่
ลงทุน 

 

ต่ํากว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ป ี

ต่ํา                                                                                                     สูง 
 

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

 

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25% 
                                     

                                       ต่ํา                                    สูง 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทนุ 
High Issuer  
Concentration Risk  

 

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

                ต่ํา              สงู 
 

High Sector 
Concentration Risk  

 

< 20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

                   ต่ํา                         สูง 

หมายเหตุ  : กองทุนนี้มีการกระจุกตัวในหมวดธนาคาร 
 

High Country 
Concentration Risk  

< 20% 20-50% 50-80% > 80% 

          ตํ่า                  สูง 
หมายเหตุ  : กองทุนนี้มีการกระจุกตัวในประเทศกาตาร ์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
 

การป้องกันความเสี่ยง fx 

 

 

ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

        ตํ่า                                  สูง             
 

 

 *คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่www.ktam.co.th 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 
 
หมายเหต:ุ* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
**ในช่วงระหว่างอายุโครงการ บรษิัทจัดการอาจปรบัเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนยีมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได้ ท้ังนี้ จะไม่เกินเพดาน
อัตราค่าธรรมเนยีมการจัดการท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนว่ยลงทุน 

 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกําหนด ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน 

ตามที่นายทะเบียนกําหนด ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
 
 

สูงสุดไม่เกิน 2.14

สูงสุดไม่เกิน 0.0749
สูงสุดไม่เกิน 0.214

สูงสุดไม่เกิน 0.535

สูงสุดไม่เกิน 2.675

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

การจัดการ ผูดู้แลผลประโยชน์ นายทะเบยีน ค่าใชจ่้ายอ ื�นๆ รวมค่าใชจ่้าย

ค่า
ธร

รม
เน

ยีม
ทีเ่

รยี
กเ

กบ็
จร

งิ
%

 ต
่อป

ีขอ
งม

ูลค
า่ห

นว่
ยล

งท
ุนท

ีเ่ส
นอ

ขา
ยไ

ด ้ณ
 ว
ันจ

ดท
ะเ
บยี

น
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายได้ ณ วันจดทะเบียน) 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียม 



 

KTTFP-UI  15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด : ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตาม
ระยะเวลาที่กําหนด จึงไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวช้ีวัด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Miscellaneous  
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที ่www.aimc.or.th 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
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นโยบายการจา่ยเงินปันผล ไม่จ่ายเงนิปนัผล  

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด 

วันที่จดทะเบียน เป็นไปตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไม่ตํ่ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเปน็กองทุนรวม  

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทนุ 
  
 

วันทําการซื้อ  ระหว่างวันที ่3-9 ธันวาคม 2564 โดยสําหรับวันทําการแรกที่เสนอ
ขายหน่วยลงทุน จะเร่ิมเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.30 น. และตั้งแต่วัน
เสนอขายถัดไป จะเริ่มตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. 
 
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อคร้ังแรก :   100,000 บาท 
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อคร้ังถัดไป : ไม่กําหนด 
 
วันทําการขายคืน  : บริษัทจัดการจะไม่เปิดขายคืนหน่วยลงทุนแต่จะดําเนินการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจํานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทําการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ 
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายคืน : ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า  : ไม่กําหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :   ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ แต่โดยทั่วไปจะ
ได้รับเงินภายใน T+1 วันทําการหลังจากวันทํา
รายการขายคืน 

 
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินได้ที่ : www.ktam.co.th 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

 

 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง/ 

บริหารจัดการด้าน 
วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุน

รวมนี้ 
คุณชินรัตน์ สังคะคุณ                ผู้จัดการกองทนุหลัก 

ตราสารหนี ้
ตั้งแต่วันจดทะเบียน

กองทุน 

คุณกอบกาญจน์  
เอ่ียมจิตกุศล    

ผู้จัดการกองทนุหลัก 
ตราสารหนี ้

ตั้งแต่วันจดทะเบียน
กองทุน 

ผู้สนบัสนุนการขาย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

ข้อมูลอื่น ๆ 
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หรือรับซื้อคืน 
 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม
หรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ 
โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนได้ทีบ่ริษัทจัดการ 

ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือชีช้วน  
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต
สาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2686-6100  
website : www.ktam.co.th   
email : callcenter@ktam.co.th 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนไ์ด้ที่ 
website : www.ktam.co.th  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

� ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
� การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้

รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 24 
ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อ่ืนสําคัญผิด 
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คําอธิบายเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหน้ีที่มีความ
เสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต 
ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade 
 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนนิงานที่
ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี ้

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คําอธิบาย 

ระดับที่น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ 
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง 
ต ํ ่ามากที ่จะไม ่สามารถช ําระหนี ้ได ้ตาม
กําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงตํ่าที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชําระหนี ้
ได้ตามกําหนด 

ระดับที ่ต ํ ่ากว่าน่า
ลงทุน 

ตํ่ากว่า 
BBB 

ตํ่ากว่า 
BBB(tha) 

ตํ่ากว่า 
Baa 

ตํ่ากว่า 
BBB 

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด 

 
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระ
หนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)  
เน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย 
ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน  
แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจาก
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การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบยีบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี 
ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยน
เงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น  ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน 
 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาด    
ตราสารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย  
 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)  
กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่
ออกใหม่ก็จะสูงข้ึนด้วย ดังน้ันราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาท่ีตํ่าลงโดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี 
portfolio duration ตํ่ากว่า 
 
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน 
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้ืนฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวน
มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security) 
 
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจ
ดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได ้
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลคา่ของหน่วยลงทุน เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในชว่งที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงนิบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลบักันหากกองทุนรวมลงทนุใน ช่วงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไร
ในช่วงทีบ่าทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากข้ึนกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปน็
เคร่ืองมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว  

• ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบท้ังหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
 
 

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนนิงาน 
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ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดงักล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนนิงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทนุที่
กระจายการลงทนุในหลายผู้ออกตราสาร 
 
(2) ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
 
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)  
เกิดจากกองทุนลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศดังกล่าว เชน่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทนุดังกล่าวอาจมีผลการดําเนนิงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทนุที่
กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
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ประมาณการอัตราการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนี้ (Credit Event) 

ตราสารท่ีลงทุน/การเข้าทําธุรกรรมของกองทุน 

อันดับความน่าเชื่อถือของตรา
สาร/ผู้ออกตราสาร ประมาณการ

ผลตอบแทน 
ตราสารต่อป ี

ประมาณการ
สัดส่วนการ

ลงทุน/การเข้า
ทําธุรกรรม
โดยประมาณ 

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ (ต่อปี) 

National 
Rating 
(TRIS) 

International 
Rating 

(Moody’s) 

เงินฝากประจํา   QATAR NATIONAL BANK                           QATAR  Aa3 0.98% 25.40% 0.25% 

เงินฝากประจํา   DOHA BANK QPSC                                   QATAR - Baa1 1.32% 33.76% 0.45% 

เงินฝากประจํา   AL AHLI BANK                                         QATAR - A2 0.90% 25.40% 0.23% 

ตั๋วแลกเงิน        บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรช่ัน จํากัด      THAILAND   
                     (มหาชน)                         

BBB+ - 1.09% 13.37% 0.15% 

พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  THAILAND -  - 0.45% 2.01% 0.01% 

อื่นๆ 0.05%  

รวม 100% 1.09% 

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน 0.09% 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย  1.00% 

ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) 12 เดือน 

ท่ีมา : ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผูค้้าตราสารหนี้ วันท่ี 23 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ 

(1) เนื่องจากกองทุนมีขนาดเล็กมาก (148.2 ล้านบาท) ทําให้ไม่สามารถลงทุนในตราสารอ้างอิง CDS ได้ แต่ได้มีการลงทุนตรงในตั๋ว
แลกเงินของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีอันดับเครดิตเรทติ้งดีกว่าตราสารเดิม และในสัดส่วนที่น้อย
กว่า จึงทําให้ความเสี่ยงเฉลี่ยโดยรวมของพอร์ตตํ่าลงจากการลงทุนดังกล่าว 

(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจําเป็นและสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทําให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สํานักงานฯ อนุญาต
ให้ลงทุนได้ ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.กรุงไทย ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รบัผลตอบแทน
ตามอัตราท่ีประมาณการไว ้

(3) ประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ 

(4) หากไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีกําหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีท่ีเก่ียวข้องกับ
การลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ 
บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีโฆษณาไว ้

(5) เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะทําการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจํานวน 
(6) กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจ

ทําให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมจากผู้ แนะนําการลงทุน หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน 

 

การเปิดเผยข้อมูลรายการทรัพย์สินที่คาดว่าจะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน 
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การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุน  
ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน ได้ที่ บลจ. กรุงไทย จํากัด(มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 



บลจ.กท.002/2564 
 

  ท่านต้องลงนามรับทราบความเสี่ยงในหน้าสุดท้ายของเอกสารชุดนี ้ก่อนการลงทนุ                                               หน้าที่ 1 จากทัง้หมด 3 หน้า 

หนังสือยนิยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทนุและความข ัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกบัลกัษณะ นโยบายการลงทนุ กลยทุธ์การลงทนุ เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทน คําเตือนที่สําคญั ความเสี่ยง และ    
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการทําธุรกรรมของ กองทนุเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ซึง่ปรากฏอยู่ในหนงัสือชีช้วน
เป็นอย่างดีแล้วว่า  
1. กองทุนน้ีลงทนุกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใด ๆ  มากกว่า 10 %NAV รวมกัน ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือ

ความมัน่คงของผู้ออกตราสารนัน้ กองทนุอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนัผวนมากกวา่กองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายผู้ออกตราสาร และอาจไม่ได้รับเงินต้นและ
ผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทนุลงทนุไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้คืนได้ 

2. กองทุนน้ีลงทนุกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั หากเกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ 
กองทนุอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนัผวนมากกวา่กองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

3. กองทุนน้ีลงทนุกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุป เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และ/หรือ ประเทศกาตาร์ และ/หรือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น รวมถึงประเทศอื่นใดที่อาจจะเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุในอนาคต ซึง่หากเกิด
เหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ประเทศดงักลา่ว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นต้น กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนัผวนมากกวา่กองทนุที่กระจาย
การลงทนุในหลายประเทศ 

4. กองทุนน้ีมีความเสี่ยงด้านเครดติเพิ่มเตมิจากมีการเข้าทาํธุรกรรมในฐานะผู้ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดติอนุพันธ์ ที่เป็น Credit 
Default Swap (CDS) กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย  (ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต) ซึง่เป็นคูส่ญัญาที่ มีฐานะเป็นผู้ ซือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า สง่ผลให้กองทนุมีภาระ
ผกูพนัที่ จะต้องชําระเงินให้แก่ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย เมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่มีผลตอ่การ ชําระหนี ้(Credit event) ของสินทรัพย์อ้างอิง หรือผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยจํานวนเงินที่ ต้องชําระจะเท่ากบั ขนาดของธุรกรรม CDS ที่กองทนุเข้าเป็นคูส่ญัญา (Notional Amount) รวมดอกเบีย้ค้างรับจนถึง
วนัชําระรายการ โดยที่สินทรัพย์อ้างองิ (Reference obligation) และ ผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference entity) เป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือชีช้วนสว่นสรุป พร้อม
กนันีใ้นการเข้าทําธุรกรรม CDS กองทนุในฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงด้านเครดิตอาจถกูกําหนดให้ต้องวางหลกัประกนัในรูปเงินสด และ/หรือเงินฝากที่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย และ/หรือหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัข้อตกลง ณ วนัที่ตกลงทําธุรกรรม CDS 

 

สําหรับเหตุการณ์ทีมี่ผลต่อการชําระหน้ี (Credit Events) หมายถงึ เหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

 Bankruptcy - ผู้ออกสินทรัพย์อ้างองิล้มละลาย (Bankruptcy) 

 Failure to Pay – ผู้ออกสินทรัพย์อ้างองิไม่จ่ายดอกเบีย้และ/หรือเงินต้นตามที่กําหนดไว้เฉพาะสินทรัพย์อ้างอิง ทัง้นี ้การกําหนด Grace Period Extension 
(การขยายระยะเวลาชําระหนี)้ จะต้องสอดคล้องกบัที่กําหนดโดยสินทรัพย์อ้างอิง   

 Restructuring – เฉพาะสินทรัพย์อ้างอิงถกูปรับโครงสร้างหนี ้(เช่น เล่ือนระยะเวลาชําระคืน ลดดอกเบีย้และ/หรือเงินต้น เป็นต้น) ทัง้นี ้จะไม่นําเง่ือนไขที่
กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นกู้หลายรายต้องมีลงมติยินยอมให้ปรับโครงสร้างหนีม้าบงัคบัใช้ (Multiple Holder Obligation is not applicable) แตจ่ะไม่ถือวา่เกิด 
Credit Event ถ้าการปรับโครงสร้างหนีท้ี่เก่ียวข้องกบัสินทรัพย์อ้างอิงสืบเน่ืองจากสญัญาหรือเกิดจากการลงมติของคูส่ญัญาเพียงผู้ เดียว  
 
 

เงื่อนไขการจ่ายเงนิต้นและผลตอบแทนของกองทนุ  
กรณีท ี่ 1 ไม่เกิดเหตุการณ์ท ี่มีผลต่อการชาํระหนี ้(Credit Event) ของสินทรัพย์อ้างองิ (Reference obligation) หรือผู้ออกสินทรัพย์อ้างอ ิง 

(Reference entity) กองทนุจะชําระคืนเงินต้น ผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝากทัง้ในและตา่งประเทศ และ ผลตอบแทนจากการ
เข้าทําธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าประเภทสญัญาเครดิตอนพุนัธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) หลงัหกั
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบักองทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

กรณีท ี่ 2 เกิดเหตกุารณ์ท ี่มีผลต่อการชาํระหนี ้(Credit Event) ของสินทรัพย์อ้างอ ิง (Reference obligation) ) หรือผู้ออกสินทรัพย์อ้างอ ิง 
(Reference entity)  กองทนุจะต้องนําเงินสดที่วางประหลกัประกนัไว้กบัคูส่ญัญา และ/หรือขายเงินลงทนุในสว่นของตราสารแห่งหนี ้และ/หรือถอนเงินฝากทัง้ใน
และตา่งประเทศที่ลงทนุอยู่ มาชําระเงินให้แก่ผู้ โอนความเสี่ยงด้านเครดิตตามขนาดของธุรกรรมที่กองทนุเข้าเป็นคูส่ญัญา (Notional Amount) รวมดอกเบีย้ค้าง
รับ ในวนัที่ชําระรายการตามท่ีตกลงกนัไว้ ซึง่กองทนุอาจต้องรับภาระผลขาดทนุ ต้นทนุการเงิน คา่ธรรมเนียม ภาษี หรือภาระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คูส่ญัญาเรียกเก็บ
ในกรณีที่มีการขอขยายอายสุญัญา CDS ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจไม่ได้เงินต้นและผลตอบแทนจากตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝากครบตามจํานวนเมื่อ
เทียบกบักรณีที่คงเงินลงทนุและ/หรือเงินฝากจนครบกําหนดไถ่ถอน  และในสว่นของสินทรัพย์อ้างอิงที่รับโอนมาจากคูส่ญัญา จะมีการติดตามทวงถามคืนจากผู้
ออกสินทรัพย์อ้างองิ ซึง่จะเป็นแนวทางปฏิบติัปกติเช่นเดียวกบัการลงทนุในตราสารหนีท้ี่เข้าเง่ือนไขการผิดนดัชําระหนี ้อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจะมีภาระ
คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการดําเนินการเรียกชําระหนีคื้น  ซึง่เงินที่ได้รับชําระคืนหลงัหกัคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องจะถกูเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัสว่นของ
จํานวนหน่วยที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือครอง   

 

5. ความเสี่ยงอ่ืนๆ  

 การเปลี่ยนแปลงผู้ออกสินทรัพย์อ้างอ ิง  ผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิงรายเดิมอาจสิน้สภาพไป และสินทรัพย์อ้างองิทัง้หมดโอนไปยงับคุคลอื่นโดยเหตแุห่ง
การดําเนินการตามกฎหมายบริษัท (เช่น การควบรวมกิจการ) ในระหวา่งระยะเวลาที่มีความเสี่ยง (“เหตกุารณ์ที่มีการสืบสิทธิ”) คูส่ญัญาอาจตกลงกนัเพื่อ



บลจ.กท.002/2564 
 

  ท่านต้องลงนามรับทราบความเสี่ยงในหน้าสุดท้ายของเอกสารชุดนี ้ก่อนการลงทนุ                                               หน้าที่ 2 จากทัง้หมด 3 หน้า 

กําหนดบคุคลอื่นใดให้เป็นผู้สืบ สิทธิของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิงเดิม (“ผู้สืบสิทธิ”) สําหรับทัง้ธรุกรรมได้ ในกรณีเช่นวา่นี ้กองทนุจะกลบัเป็นผู้มีความเสี่ยง 
เครดิตตอ่ผู้สืบสิทธิเน่ืองจากผู้สืบสิทธิดงักลา่วเป็นผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิงคนใหม่ที่มาทดแทนผู้ออกสินทรัพย์อ้างองิเดิม     

 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์อ้างองิ   การเข้าทําธุรกรรมนัน้ กองทนุมีความเสี่ยงด้านเครดิตสําหรับเฉพาะสินทรัพย์อ้างอิงเท่านัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ที่ทําให้สินทรัพย์อ้างอิงลดลง เน่ืองจากสญัญาเครดิตอนพุนัธ์ไม่ได้มีลกัษณะบงัคบัให้คูส่ญัญาผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตต้องมีสินทรัพย์อ้างอิง
ในครอบครองตลอดจนอายสุญัญา เมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่ผู้ โอนความเสี่ยงด้านเครดิตไม่สามารถโอนสิทธิตามสินทรัพย์อ้างอิงให้กองทนุได้แตเ่ป็นเหตกุารณ์
ที่อยู่เหนือการควบคมุของผู้โอนความเสี่ยง  ในเบือ้งต้นกองทนุจะถือวา่ผู้ โอนความเสี่ยงด้านเครดิตไม่สามารถปฏิบติัได้ตามสญัญาซึง่จะเป็นเหตใุห้
กองทนุจะไม่สง่มอบจํานวนเงินตามที่กําหนดในสญัญาจนกวา่ผู้ โอนความเส่ียงด้านเครดิตจะหาสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มเติมของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิงราย
เดียวกนัมาสง่มอบโดยจํานวนรวมของ Notional Amount ของสินทรัพย์อ้างอิงต้องไมน้่อยไปกวา่ที่กําหนดไว้ในสญัญาเดิม และต้องไม่ทําให้กองทนุต้องรับ
ความเสี่ยงในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมเมื่อเทียบกบัสญัญาเดิม 

 
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

เน่ืองจากการทําธุรกรรมดงักลา่วข้างต้นเป็นการทําธุรกรรมระหวา่งบริษัทจดัการ (บริษัทย่อย) ในฐานะผู้จดัตัง้และจดัการกองทนุซึง่เป็นผู้ รับโอนความเส่ียง
ด้านเครดิตกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย (บริษัทแม่) ซึง่มีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต ดงันัน้ ธุรกรรมนีจ้งึเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
(ก) บริษัทจดัการมีความเก่ียวข้องกบัผู้ โอนความเสี่ยงด้านเครดิตในฐานะท่ีเป็นบริษัทย่อยของผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต  
(ข) ข้อตกลงตา่ง ๆ ในการทําธุรกรรมนัน้ คูส่ญัญาได้เจรจาต่อรองและได้ข้อยติุโดยใช้ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพงึกระทํากบัคูส่ญัญา

ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (arm’s length basis)  
(ค) ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตทําหน้าที่เป็นผู้แทนในการคํานวณมลูคา่ยติุธรรมของธุรกรรม (Notional Agent)  
(ง) การทําธุรกรรม กองทนุจะได้รับคา่ตอบแทนบางประการในรูปแบบของคา่ธรรมเนียม (เช่น จํานวนเงินที่กําหนดไว้แน่นอน) จากผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต 

และ  
(จ) เมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่มีผลตอ่การชําระหนี ้(Credit event) ของสินทรัพย์ (Reference obligation) ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตมีสิทธิได้รับจํานวนเงินที่ชําระ

เป็นเงินสดไม่เกิน Notional Amount รวมดอกเบีย้ค้างรับของตราสารหนีอ้้างอิงจากกองทนุ 
ทัง้นี ้ธุรกรรมประเภทสญัญาเครดิตอนพุนัธ์ (Credit Derivatives) ประเภทนีจ้ะต้องมีการเจรจาตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญาลว่งหน้าก่อนทําสญัญาฯ จงึมีลกัษณะ
เฉพาะตวัและมกัไม่มีการซือ้ขายในตลาดรองได้ทัว่ไป จึงอาจไม่สามารถสืบหาราคาเพื่อมาเปรียบเทียบได้โดยตรง ซึง่ในทางปฏิบติั ผู้จดัการกองทนุจะพยายาม
เปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาจากหุ้นกู้ที่ออกโดยผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิงรายเดียวกนั หรือหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและมีอายคุงเหลือของหุ้นกู้ที่พอ
เทียบเคียงกนัได้ รวมถึงอาจพิจารณาจากผลตอบแทนขัน้ต่ําที่ต้องการ (Hurdle rate) ในการตอ่รองราคาเพื่อผลประโยชน์ของกองทนุ หรืออ้างอิงตามวิธีการ
คํานวณราคาตามทฤษฎี 

 
7. การรับรองคุณสมบัตกิารเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 

 
  ข้าพเจ้า  .............................................................. หมายเลขบตัรประชาชน / หมายเลขนิติบคุคล................................................................... 
มีความประสงค์จะขอเปิดเผยข้อมลูด้วยตนเอง (Self-declared) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคณุสมบติัเป็นผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ (Ultra high net worth :  
UHNW) เพื่อการลงทนุในกองทนุที่กําหนดคณุสมบติัเฉพาะผู้ลงทนุประเภทดงักลา่ว โดยข้าพเจ้ามีคณุสมบติั ดงันี ้(โปรดเลือก) 

 

 1. กรณีน ิต ิบุคคล  ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้
 1.1 มีส่วนของผู้ ถือหุ้น ≥ 200 ล้าน บาทขึน้ไป* 
 1.2 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ≥ 40 ล้านบาทขึน้ไป* หรือรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนใน 
     ทรัพย์สินดังกล่าว  ≥ 80 ล้านบาทขึน้ไป* 

                   (* หมายเหตุ: เป็นงบการเงินปีล่าสุดของนิติบุคคลที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว) 

 2.  กรณีบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรสได้) ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้
 2.1 มีสินทรัพย์สุทธิ ≥ 70 ล้านบาทขึน้ไป (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องใช้เป็นที่พักอาศัยประจํา) 
 2.2  มีรายได้รวมคู่สมรส ต่อปี ≥  10 ล้านบาทขึน้ไป หรือ มีรายได้ไม่รวมคู่สมรสต่อปี ≥  7 ล้านบาทขึน้ไป 
 2.3 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ≥  25 ล้านบาท ขึน้ไป หรือนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สิน

ดังกล่าว ≥ 50 ล้านบาทขึน้ไป 
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  ท่านต้องลงนามรับทราบความเสี่ยงในหน้าสุดท้ายของเอกสารชุดนี ้ก่อนการลงทนุ                                               หน้าที่ 3 จากทัง้หมด 3 หน้า 

 

 นอกจากนี  ้ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลท ี่ปรากฎในเอกสารนีเ้ ป็นข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง 

โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนในหนังสือช ีช้วนข้อมูลของกองทุน  รวมถึงความเสี่ยง ความข ัดแ ย้งทางผลประโยชน์  และคาํ

เตือนในการลงทุน  ซึ่งปรากฎอยู่ ในหนังสือช ีช้วนท ี่ข้ าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านีเ้ ป็นอย่างดีแ ล้ว และเอกสารอ ื่นใดท ี่ใช้ ในการ

เสนอขายหน่วยลงทุนท ี่บริษัทได้จัดทาํข ึน้  รวมท ัง้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพ ันตนเองตามข้อกาํหนดและเงื่อนไขท ี่ปรากฎใน

หนังสือช ีช้วนของบริษัทจัดการทุกประการ  และรับทราบว่าอาจไม่ได้รับชาํระคืนเงิน ต้นและดอกเบีย้ของตราสาร เงินกองทุน

ท ัง้หมดหรือบางส่วนเมื่อ เกิดเหตุการณ์ตามที่กาํหนดข้างต้น  ทัง้นี  ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลท ี่ไ ด้ เ ปิดเผยดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง 

ครบถ้วน  และเป็นจริงท ุกประการ  

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี ้มีไว้สาํหรับบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพ่ือแนบกับใบคาํสั่ งซือ้หน่วยลงทุน 

จัดทาํขึน้ 2 ชุดประกอบด้วย 1) สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน  2) สาํหรับบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ / การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงท ุนต้องทาํความเข้าใจลักษณะ
สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทนุ เอกสารนีต้้องใช้ควบคู่กับหนังสือชีช้วนกองทุนรวม 

 

ข้าพเจ้าได้แจ้งลกูค้ารับทราบความเส่ียงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลกูค้ารับทราบ

และยอมรับในความเส่ียงที่เพิ่มเติมและประสงค์จะลงทนุในกองทนุนี ้

 

 ลงช่ือ.................................................. ...........................เจ้าหน้าที่ผู้ขาย 

ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับความเส่ียงของกองทนุตามหนงัสือชีช้วน และความ

เส่ียงเพิ่มเติมรวมถึงข้อมลูที่เปิดเผยในเอกสารนีแ้ล้ว ขอรับรองวา่ ข้อมลูที่ได้

เปิดเผยดงักลา่วข้างต้นถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทกุประการ 

 ลงช่ือ.......................................................... ...................ผู้ลงทนุ 
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