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คุณกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี� เหมาะกบัใคร? 

คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่าธรรมเนียม 

ผลการดาํเนินงาน 

ขอ้มูลอื*นๆ 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที*ลงทุน 

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A 
K Complex Return 1 Year A Fund 

KCR1YA 

กองทุนรวมผสมแบบไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุน 
ในตราสารหนี� และสญัญาออปชั *น 

กองทุนรวมที*เนน้ลงทุนแบบมีความเสี*ยงตา่งประเทศ 
 

หนงัสือชี� ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

การเขา้ร่วมตอ่ตา้นทุจริต : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

ขอ้มลู ณ วนัที� �� กรกฎาคม ���� IPO: JK กรกฎาคม – 5 สิงหาคม OPQO 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี� ในช่วงเวลา T ปีได ้ดงันั�น หากมีปัจจยัลบ 
ที*สง่ผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจาํนวนมาก 

 

Fund ID: G22 

กองทุนรวมที*มีความเสี*ยงสูงหรอืซบัซอ้น 
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� นโยบายการลงทุน 
 

- กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี( และ/หรือเงินฝากทั(งในและ/หรือต่างประเทศ ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ

อยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณ �E% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมี

เป้าหมายเพื�อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็น �LL% ของเงินลงทุนทั(งหมดเมื�อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกนัความ

เสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน (Hedging) สาํหรบัการลงทุนในตราสารหนี( และ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั(งจาํนวน  

อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี( ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ �ากวา่ที�สามารถลงทุนได ้(Non – 

Investment grade) เฉพาะกรณีที�ตราสารหนี( นั(นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุน

ได ้(Investment grade) ขณะที�กองทุนลงทุนเท่านั(น 

- กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื( อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชั �น (Options) ที�มีการจ่าย

ผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง (Index level) คือ ดชันี SET�L ประมาณ �% ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุน 

- กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี( และ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไมน่อ้ยกวา่ 80% 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื( อขายล่วงหนา้เพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management)  

 

� กลยุทธใ์นการบริหารจดัการลงทุน 
 
กองทุนจะลงทุนครั(งเดียว โดยจะถือทรพัยสิ์นที�ลงทุนไวจ้นครบอายุโครงการของกองทุนรวม  
(buy-and-hold fund)  

 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 
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รายละเอียดการลงทุนของกองทุน 

ส่วนที* T : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี( และ/หรือเงินฝากทั(งในและ/หรือต่างประเทศ ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ

อยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณ �E% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมี

เป้าหมายเพื�อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็น �LL% ของเงินลงทุนทั(งหมด 

ประมาณการตราสารและสดัส่วนที*คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี� และ/หรือเงินฝาก 

ตราสารที*ลงทุน 
อนัดบัความน่าเชื*อถือ

ของผูอ้อกตราสาร 
สดัส่วนการลงทุน 

โดยประมาณ 

เงินฝาก Bank of China, ประเทศจีน A1/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank,  
ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

A1/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Agricultural Bank of China, ประเทศจีน A1/Moody's 12.00% 

เงินฝาก China Construction Bank, ประเทศจีน A1/Moody's 10.00% 

รวม    98.00% 
* บริษัทจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการเปลี�ยนแปลงทรพัยสิ์นที�ลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนไดต่้อเมื�อเป็นการดาํเนินการ
ภายใตส้ถานการณ์ที�จาํเป็นและสมควรเพื�อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั โดยไม่ทาํใหค้วามเสี�ยงของทรพัยสิ์น
ที�ลงทุนเปลี�ยนแปลงไปอยา่งมีนัยสาํคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี( อื�นแทน และ/หรือเพิ�มเติมจากตรา
สารที�ระบุไวข้า้งตน้ ซึ�งตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  โดยประมาณการอตัรา
ผลตอบแทนของตราสารที�ลงทุนอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ทั(งนี(  การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ได้
รบัผลตอบแทนตามอตัราที�ประมาณการไว ้
** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�แสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหนึ�งในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�บริษัท
จดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน 
 

ส่วนที* O : เงินลงทุนที�เหลือประมาณ �% จะลงทุนในสญัญาซื( อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชั �น 

(Options) ที�มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง (Index level) คือ ดชันี SET50 โดยมีขนาด

มลูค่าสญัญาออปชั �นประมาณ 100% ของจาํนวนเงินที�ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

รายละเอียดของสญัญาออปชั *นที*กองทุนลงทุน 

ดชันีอา้งอิง ดชันี SET50 (SET50 Index) 

สกุลเงิน สกุลเงินบาท (THB) 

อายุตราสาร � ปี 

อตัราส่วนร่วม 
(Participation Rate : PR) 

50% 
 

อตัราผลตอบแทนชดเชย 
(Rebate Rate) 

2% 
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รายละเอียดของสญัญาออปชั *นที*กองทุนลงทุน (ตอ่) 

เหตุการณท์ี*ส่งผล
กระทบตอ่การลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิปรบัเงื�อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึ�งต่อ
ดชันี SET�L โดยผูแ้ทนการคาํนวณมลูค่ายุติธรรมของออปชั �น (Calculation agent) จะ
คาํนวณการจ่ายผลตอบแทน จากเหตุการณที์�เกิดขึ( นจริง ซึ�งผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณา
ร่วมกบัผูแ้ทนการคาํนวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั เหตุการณ์
ดงักล่าวมีดงันี(  
�)  การยกเลิกดชันีที�กองทุนอา้งอิง 
�)  การเปลี�ยนแปลงวิธีการคาํนวณดชันีอา้งอิง 
|)  ผูป้ระกาศดชันีไมส่ามารถคาํนวณหรือไมส่ามารถประกาศระดบัดชันีอา้งอิงอยา่งเป็น
ทางการได ้
})  การเปลี�ยนแปลงกฎหมายหรือขอ้บงัคบัที�ส่งผลกระทบต่อดชันีอา้งอิงหรือสญัญาออปชั �น 
�)  คู่สญัญาออปชั �นที�มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง มีตน้ทุนในการ
ป้องกนัความเสี�ยงเพิ�มขึ( น เช่น จากการเพิ�มขึ( นของอตัราการเสียภาษีอากร ค่าใชจ้่าย และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
�)  คู่สญัญาออปชั �นที�มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิงไมส่ามารถ
ป้องกนัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาดชันีอา้งอิงได ้โดยคู่สญัญาไดใ้ชค้วาม
พยายามอยา่งถึงที�สุดในการแกไ้ขปัญหาแลว้ แต่ยงัคงไดร้บัผลกระทบดงัต่อไปนี(  
          �. ไมส่ามารถหา สรา้ง สรา้งใหม ่ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือ
สินทรพัยเ์พื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นราคาตามเงื�อนไขและขอ้ผูกพนัที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญา
ออปชั �น หรือ 
          �. ไมส่ามารถขายหรือไมไ่ดร้บัการชาํระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรพัยที์�
ลงทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาออปชั �น 

ผูอ้อกสญัญาออปชั *น JPMorgan Chase Bank, N.A., Bangkok Branch 

หมายเหตุ : อตัราส่วนรว่ม (Participation Rate) ของดชันีอา้งอิงอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้หากสภาวะตลาดมีการเปลี�ยนแปลง
หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน แต่จะไม่ตํ �ากวา่ �L% และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนผูอ้อกสญัญา
ออปชั �น โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน �� วนันับตั(งแต่วนัถดัจากวนัที�จดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็น
กองทุนรวม 

 
ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของดชันี SET50  

เดือนมิถุนายน OPQO 

 
ผลตอบแทนสะสม ผลตอบแทนเฉลี*ยต่อปี 

ตั�งแตต่น้ปี T เดือน J เดือน Q เดือน T ปี J ปี P ปี TK ปี 
ดชันี SET50  10.14% 7.07% 5.49% 10.14% 9.43% 8.12% 2.86% 10.34% 

หมายเหตุ:  (�) ขอ้มลูจาก Monthly Report ของดชันี SET50 เดือนมิถุนายน ����  
หมายเหตุ:  (�) จดัทาํโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
หมายเหตุ:  (�) ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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เงื*อนไขการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาออปชั *น 

วนัเริ*มตน้สญัญา คือ วนัที�กองทุนเริ�มลงทุนในสญัญาออปชั �น 

วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง คือ วนัสุดทา้ยที�ประเมินระดบัดชันีอา้งอิงตามสญัญา หากตรงกบัวนัหยุดจะใชว้นัทาํ

การถดัไปแทน 

• ดชันีอา้งอิง คือ ดชันี SET50 (SET50 Index) ในสกุลเงินบาท 

• ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง = (ระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัทาํการใดหรือวนัพิจารณาดชันี

อา้งอิง / ระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัเริ�มตน้สญัญา) – 1 

• อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) จากการลงทุนในสญัญาออปชั �น คือ �L% 

• อตัราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสญัญาออปชั �น คือ �% เมื�อค่าการเปลี�ยนแปลง

ของดชันีอา้งอิง ณ วนัทาํการใดตั(งแต่วนัทาํการถดัจากวนัเริ�มตน้สญัญาถึงวนัพิจารณาดชันีอา้งอิงมากกวา่ ��%  

• มลูค่าสญัญาออปชั �นประมาณ 100% ของจาํนวนเงินที�ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

เงื*อนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน ณ วนัครบอายุโครงการ 
 

เงื*อนไข 
เงินตน้และผลตอบแทนที*กองทุนจะไดร้บั  

ณ วนัครบอายุโครงการ 
กรณีที* T ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัทาํ

การใดวนัทาํการหนึ�งที�อยูใ่นช่วงระหวา่งอายุ
สญัญาออปชั �น (ก่อนวนัพิจารณาดชันีอา้งอิง) 

> ��% ของระดบัดชันีอา้งอิง  
ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน �LL% +  
ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชั �น �% 

กรณีที* O ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั
พิจารณาดชันีอา้งอิง > ��% ของระดบัดชันี

อา้งอิง ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน �LL% +  
ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชั �น �% 

กรณีที* J ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั
พิจารณาดชันีอา้งอิง > L% แต่ไมเ่กิน��% 
ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน �LL% +   
ผลตอบแทนจากสญัญาออปชั �น 

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชั �น = PR x ค่า
การเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง  x เงินตน้ ) 

กรณีที* f ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั
พิจารณาดชันีอา้งอิง ≤ 0% ของระดบัดชันี

อา้งอิง ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน �LL%  
(ไมไ่ดร้บัผลตอบแทนจากสญัญาออปชั �น) 

* การพิจารณาวา่เขา้เงื�อนไขการไดร้บัผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง
ทุกสิ( นวนัทาํการ 
* อายุสญัญาออปชั �น คือ วนัเริ�มตน้สญัญาออปชั �น ถึงวนัพิจารณาระดบัดชันีอา้งอิง 
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ตวัอย่างการคาํนวณผลตอบแทน 
ตวัอย่างรูปแบบการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทน ในแตล่ะกรณี 

 สมมตฐิาน:   เงินลงทุน T,KKK,KKK บาท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน 
� ส่วนที� � : ประมาณ �EL,LLL บาท ลงทุนในตราสารหนี( และ/หรือเงินฝากทั(งในและ/หรือ

ต่างประเทศ ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) โดยมีเป้าหมายเพื�อให้
เงินลงทุนเติบโตเป็น �,LLL,LLL บาท 

� ส่วนที� � : ประมาณ �L,LLL บาท ลงทุนในสญัญาซื( อขายล่วงหนา้ (Derivatives) ประเภท
สญัญาออปชั �น (Options) ที�มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง (Index level) คือ ดชันี SET50 

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยส์ิน 
สดัส่วนการลงทุน 

โดยประมาณ 

อตัราผลตอบแทน  
ณ วนัครบอายุกองทุน  

(ประมาณ T ปี) 

เงินตน้และ
ผลตอบแทนที*คาด
ว่าจะไดร้บั (ตอ่ปี) 

ส่วนที* T : ตราสารหนี( และ/หรือ
เงินฝากทั(งในและ/หรือต่างประเทศ 

98% ประมาณ �.��% 100.21% 

หกั ค่าใชจ้่ายโดยประมาณ*   0.21% 
เงินตน้และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในส่วนที� � หลงัจากหกั
ค่าใชจ้่ายของกองทุนโดยประมาณ 

  
100.00% 

ส่วนที* O : สญัญาออปชั �น 2% 
ตวัอยา่งผลตอบแทนจากสญัญาออปชั �น 

ตามตารางดา้นล่าง 
* ค่าใชจ้า่ยของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการแลว้) สามารถเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกิน
จากอตัราสงูสุดที�ระบุไวใ้นหนังสือชี( ชวน 
** กองทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามที�คาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารที�กองทุนลงทุนไม่
สามารถชาํระคืนเงินตน้ ดอกเบี( ย รวมทั(งผลตอบแทนอื�นใดตามที�ตกลงกนัไวไ้ด ้

- อตัราส่วนร่วม (Participation Rate : PR) จากการลงทุนในสญัญาออปชั �น คือ �L% 
- อตัราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสญัญาออปชั �น คือ �% 
- ระดบัของดชันี SET50 ตามตารางดงันี(  

 ระดบัของดชันี SET50  
ณ วนัเริ*มตน้สญัญา 

ระดบัสูงสุดของดชันี SET50
ระหว่างอายุสญัญา 

ระดบัของดชันี SET50 
 ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง 

กรณีที* T 1,000 
> 1,120 

(เปลี�ยนแปลงมากกวา่ 12% 
จากวนัเริ�มตน้สญัญา) 

ไมนํ่ามาพิจารณา 

กรณีที* O 1,000 
≤ 1,120 

(เปลี�ยนแปลงไมเ่กิน ��% 
จากวนัเริ�มตน้สญัญา) 

1,200 
(เปลี�ยนแปลง �L% 

จากวนัเริ�มตน้สญัญา) 

กรณีที* J 1,000 
≤ 1,120 

(เปลี�ยนแปลงไมเ่กิน ��% 
จากวนัเริ�มตน้สญัญา) 

1,100 
(เปลี�ยนแปลง �L% 

จากวนัเริ�มตน้สญัญา) 

กรณีที* f 1,000 
≤ 1,120 

(เปลี�ยนแปลงไมเ่กิน ��% 
จากวนัเริ�มตน้สญัญา) 

900 
(เปลี�ยนแปลง -�L% 
จากวนัเริ�มตน้สญัญา) 
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ตวัอย่างผลตอบแทนที*คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนในแตล่ะกรณี 

 เงื*อนไข 
เงินตน้ 

(1) 

ผลตอบแทน 
จากสญัญาออปชั *น  

(2) 

รวมเงินตน้และ
ผลตอบแทนทั�งหมด

เมื*อครบอายุโครงการ*  
(1)+(2) 

กรณีที* T ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ 
วนัทาํการใดวนัทาํการหนึ�งที�อยูใ่นช่วง
ระหวา่งอายุสญัญาออปชั �น (ก่อนวนั
พิจารณาดชันีอา้งอิง) > ��% ของ

ระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

1,000,000 
บาท 

2% x 1,000,000 = 
20,000 บาท 

1,020,000 บาท 
(หรือคิดเป็น 2% ต่อปี) 

กรณีที* O ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ 
วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง > ��% ของ
ระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

1,000,000 
บาท 

2% x 1,000,000 = 
20,000 บาท 

1,020,000 บาท 
(หรือคิดเป็น 2% ต่อปี) 

กรณีที* J ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ 
วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง > L% แต่ไม่

เกิน��%  ของระดบัดชันีอา้งอิง  
ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

(จากกรณีตวัอยา่งดชันีเปลี�ยนแปลง �L%) 

1,000,000 
บาท 

50% x  
([1,100/1,000] - 
1) x 1,000,000 =  

50,000 บาท 

1,050,000 บาท 
(หรือคิดเป็น 5% ต่อปี) 
(ถา้ดชันีเปลี�ยนแปลง 
10% ตามตวัอยา่ง) 

กรณีที* f ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ 
วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง ≤ 0% ของ

ระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

1,000,000 
บาท 

ไมไ่ดร้บัผลตอบแทน
จากสญัญาออปชั �น 

1,000,000 บาท 
(หรือคิดเป็น 0% ต่อปี) 

หมายเหตุ: * จาํนวนเงินการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนเป็นจาํนวนเงินหลงัหกัค่าใชจ้า่ยแลว้ 
              ** ตวัเลขเงินตน้และผลตอบแทนเป็นเพียงตวัอยา่งการคาํนวณเพื�อประกอบการอธิบายเท่านั(น มิไดเ้ป็นการ
รบัประกนัวา่ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามที�แสดงไว ้
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ตวัอย่างแผนภาพของรูปแบบการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทน 

 
 

ขอ้มูลสาํคญัเกี*ยวกบัดชันี SET50 (SET50 Index) ที*สญัญาออปชั *นใชอ้า้งอิง 

ดชันี SET50 เป็นดชันีราคาหุน้ที�ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัทาํขึ( นเพื�อใชแ้สดงระดบัและความ
เคลื�อนไหวของราคาหุน้สามญั 50 ตวัที�มีมลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สงู การซื( อขายมีสภาพ
คล่องสงูอยา่งสมํ �าเสมอ และมีสดัส่วนผูถื้อหุน้รายยอ่ยผ่านเกณฑที์�กาํหนด  

ดชันี SET50 เป็นดชันีประเภท Composite Index คาํนวณแบบถ่วงนํ(าหนักดว้ยมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคา
ตลาด (Market Capitalization Weight) โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้าํหนดใหมี้การพิจารณาปรบั
รายการหลกัทรพัยที์�ใชใ้นการคาํนวณดชันีทุกๆ 6 เดือน เพื�อความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงที�อาจ
เกิดขึ( นกบัภาวะการณใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

ดชันี SET50 จดัทาํโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งไมไ่ดมี้ความเกี�ยวขอ้งและทาํหนา้ที�อิสระจาก
บริษัทจดัการ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถศึกษาขอ้มลูดชันี SET50 เพิ�มเติมไดที้� www.set.or.th 
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� ผูล้งทุนที�คาดหวงัผลตอบแทนที�สงูกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที�อาจตํ �ากวา่หุน้ได ้
� ผูล้งทุนที�ยอมรบัและเขา้ใจวา่อาจขาดทุนและสูญเสียเงินตน้ หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารที�กองทุนลงทุนไม่

สามารถชาํระคืนเงินตน้ ดอกเบี( ย รวมทั(งผลตอบแทนอื�นใดตามที�ตกลงกนัไวไ้ด ้

� ผูล้งทุนที�เขา้ใจว่ากองทุนมีการจ่ายผลตอบแทนที�ซับซอ้น ซึ�งอา้งอิงกบัระดับของดัชนี SET50 และเงื�อนไขที�
กาํหนดในสญัญาออปชั �น (Options)  

� ผูล้งทุนที�สามารถลงทุนไดต้ลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ � ปี  โดยคาดหวงัผลตอบแทนที�ดีกวา่ 
การลงทุนในตราสารหนี( ทั �วไป  

กองทุนรวมนี� เหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมนี( ไม่เหมาะกบัใคร 
� ผูล้งทุนที�เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินที�แน่นอน  
� ผูล้งทุนที�ตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื�อรบัเงินในช่วงเวลา � ปี 

  

ทาํอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเสี*ยงของกองทุนนี�  

� อ่านหนังสือชี( ชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

        อยา่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสี�ยงของกองทุนรวมนี( ดีพอ 
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ตวัอยา่ง 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

คาํเตอืนที*สาํคญั 
� กองทุนนี( เป็นกองทุนที�มีความเสี�ยงสงูหรือมีความซบัซอ้น เนื�องจากมีการลงทุนในสญัญาซื( อขายล่วงหน้าที�เป็น

การลงทุนแบบซบัซอ้น และมีหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนแบบซับซอ้น จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวม
ทั �วไป ผูล้งทุนควรศึกษาใหเ้ขา้ใจก่อนลงทุน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมจากคนขาย ทั(งนี(  ผูล้งทุนควร
จัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื�นเพื�อเป็นการกระจายความเสี�ยงใหเ้หมาะสมกับระดับความเสี�ยงที�ผู ้ลงทุน
ยอมรบัได ้

� กองทุนมีการลงทุนในสญัญาออปชั �น (Options) ที�มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัดชันี SET50 และเงื�อนไขที�
กาํหนด ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่เท่ากบัอตัราการเปลี�ยนแปลงของดัชนี SET50 ผูล้งทุน
ควรศึกษาขอ้มลูของดชันี SET50 และเงื�อนไขการจ่ายผลตอบแทนก่อนตดัสินใจลงทุน  

� อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการ
เปลี�ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน แต่จะไม่ตํ �ากว่า 50% โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ ้
ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับตั(งแต่วนัถดัจากวนัที�จดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

� กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื( อขายล่วงหน้าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio 
Management) ทําใหก้องทุนมีความเสี�ยงมากกว่ากองทุนที�ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง เนื�องจากใชเ้งิน
ลงทุนในจาํนวนที�นอ้ยกวา่ จึงมีกาํไร/ขาดทุนสงูกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

� กองทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามที�คาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารที�กองทุนลงทุน
ไมส่ามารถชาํระคืนเงินตน้ ดอกเบี( ย รวมทั(งผลตอบแทนอื�นใดตามที�ตกลงกนัไวไ้ด ้

� กองทุนอาจลงทุนกระจุกตวัในประเทศกาตาร ์และประเทศจีน ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยง
ของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 



KCR1YA   11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสี*ยงของกองทุนรวม 

ปัจจยัความเสี*ยงที*สาํคญั 

• ความเสี*ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (SD)  
 
 
 
• ความเสี*ยงจากการกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหนึ*ง (High Issuer Concentration Risk) 
การกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกตราสารรวม 
 

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

 
• ความเสี*ยงจากการเปลี*ยนแปลงของอตัราแลกเปลี*ยน (Exchange Rate Risk) 
การป้องกนัความเสี�ยง FX* 

ทั�งหมด/เกือบทั�งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกนั 

 

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25% ตํ *า สูง 

ต ํ *า   สูง   

ต ํ *า สูง 
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ค่าธรรมเนียมที*เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการจดัการจะสามารถระบุไดเ้มื�อมีการลงทุนจริง เนื�องจากบลจ.จะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการจาก
อตัราผลตอบแทนของตราสาร ณ วนัที�กองทุนเขา้ลงทุน 

 

 

 

 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไมเ่รียกเก็บ ไมเ่รียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื� อคืน ไมเ่รียกเก็บ ไมเ่รียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี*ยน 

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื( อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื( อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื�นใดแลว้ 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที�คุณจะไดร้บั  
ดงันั(น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมที*เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(% ตอ่ปีของจาํนวนเงินที*ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมที*เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซื� อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ที*เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 

(%
 ต

อ่ปี
ขอ

งจ
าํน

วน
เงิ

นท
ี*ได

ร้บั
จา

ก
กา

รเ
สน

อข
าย

หน่
วย

ลง
ทุน

) 
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* ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมมี่ 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที*จดทะเบียน � สิงหาคม ���� 

อายุโครงการ ประมาณ � ปี โดยไมต่ํ �ากว่า �� เดือน และไมเ่กิน � ปี 1 เดือน 

ซื� อและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

  

จาํนวนเงินทุนของโครงการ   : |,LLL ลา้นบาท และเพิ�มไดไ้มเ่กิน }�L ลา้นบาท 

วนัทาํการซื( อ                     : |L กรกฎาคม – 5 สิงหาคม ���� 
มลูค่าขั(นตํ �าของการซื( อ       : �LL บาท 
การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน    :  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั(น 
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี( ระยะสั(น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั เพื�อซื( อกองทุนนี(  
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั(งแรกได ้
 
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิที�จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื�อ
ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูที้�มีถิ�นฐานอยูใ่น
สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น
ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�งจดัใหมี้ขึ( นและดาํเนินกิจกรรมใน
สหรฐัอเมริกา 

วนัทาํการขายคืน  : บริษัทจดัการจะรบัซื( อคืนหน่วยลงทุนเมื�อครบอายุกองทุน โดยจะ
ประกาศวนัทาํการรบัซื( อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหท้ราบภายใน �� วนัทาํการ  
 
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบัซื( อคืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมติัของกองทุนไปซื( อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที�ระบุไวใ้นสมุดบญัชี

ขอ้มูลอื*นๆ 

ผลการดาํเนินงานในอดีต 

ประเภทกองทุนรวมเพื*อใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ  Miscellaneous 

ดชันีชี� วดั : ไม่มี เนื�องจากอตัราผลตอบแทนของกองทุนเป็นไปตามเงื�อนไขการจา่ยผลตอบแทนของ

สญัญาซื( อขายล่วงหนา้ (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชั �น (Options) ซึ�งสรา้งขึ( นสาํหรบักองทุนนี(
โดยเฉพาะ โดยผลตอบแทนของกองทุนจะขึ( นอยูก่บัระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัทาํการใดหรือวนั
พิจารณาดชันีอา้งอิงเมื�อครบอายุโครงการ 
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แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที�ผูถื้อหน่วย
ลงทุนจะไดร้บัคาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการ
รบัซื( อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนนี(  
 
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดที้�  www.kasikornasset.com  

รายชื*อผูจ้ดัการกองทุน นายประมุข มาลาสิทธิ�   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ 
วนัที�เริ�มบริหารกองทุน: � สิงหาคม ���� 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 
รบัซื� อคืน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. L-�EEE-EEEE 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื( อคืนอื�นๆ 

ตดิตอ่สอบถาม 
รบัหนงัสือชี� ชวน 
รอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 
ที�อยู ่ : }LL/�� อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั(น � และชั(น ��  
ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ �L}LL 
โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร 0-2673-3988  
Website : www.kasikornasset.com    
Email : Ka.customer@Kasikornasset.com 

ธุรกรรมที*อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดที้� 
www.kasikornasset.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทั(งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี�ยงจากการลงทุนซึ�งผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจาํนวน 

� ไดร้บัอนุมติัจดัตั(ง และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
� การพิจารณารา่งหนังสือชี( ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี( มิไดเ้ป็นการแสดงวา่สาํนักงาน ก.ล.ต. 

ไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสือชี( ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที�เสนอขายนั(น ทั(งนี(  บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือชี( ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ณ วนัที�  
�� กรกฎาคม ���� แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่
ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํใหผู้อื้�นสาํคญัผิด 
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� ความเสี*ยงจากการผิดนดัชาํระหนี� ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบั 
ความน่าเชื�อถือของตราสารที�ลงทุน (credit rating) ซึ�งเป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการชาํระหนี(  โดย
พิจารณาจากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี
ความหมายโดยยอ่ ดงัต่อไปนี(  

ระดบั 
การลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธิบาย 

ระดบัที� 
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสงูที�สุด มีความเสี�ยงตํ �าที�สุดที�จะไม่สามารถ
ชาํระหนี( ไดต้ามกาํหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่มีความเสี�ยงตํ �ามากที�จะ
ไม่สามารถชาํระหนี( ไดต้ามกาํหนด 

A A(tha) A A ความเสี�ยงตํ �าที�จะไม่สามารถชาํระหนี( ไดต้ามกาํหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี�ยงปานกลางที�จะไม่สามารถชาํระหนี( ไดต้าม
กาํหนด 

ระดบัที� 
ตํ �ากว่า 

น่าลงทุน 

ตํ �ากว่า 
BBB 

ตํ �ากว่า 
BBB(tha) 

ตํ �ากว่า 
Baa 

ตํ �ากว่า 
BBB 

ความเสี�ยงสงูที�จะไม่สามารถชาํระหนี( ไดต้ามกาํหนด 

 

� ความเสี*ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี�ยงที�มลูค่าของ
หลกัทรพัยที์�กองทุนรวมลงทุนจะเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ( นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั(งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ�งพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของ
กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สงู แสดงวา่กองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปลี�ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยส์งู 
 

� ความเสี*ยงจากการเปลี*ยนแปลงของอตัราแลกเปลี*ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี�ยนแปลง
ของอตัราแลกเปลี�ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นช่วง
ที�เงินบาทอ่อน แต่ขายทาํกาํไรในช่วงที�บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหาก
กองทุนรวมลงทุนในช่วงที�บาทแข็งและขายทาํกาํไรในช่วงที�บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึ( นกวา่เดิมดว้ย
เช่นกนั ดงันั(น การป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนจึงเป็นเครื�องมือสาํคญัในการบริหารความเสี�ยง
ดงักล่าว ซึ�งทาํไดด้งัต่อไปนี(  
- ป้องกนัความเสี*ยงทั�งหมดหรือเกือบทั�งหมด : ผูล้งทุนไมมี่ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  

  

คาํอธิบายความเสี*ยง  
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หนงัสือยนิยอมรบัทราบความเสี*ยงจากการลงทุน 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี*ยวกับลกัษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธก์ารลงทุน เงื*อนไขการจ่าย
ผลตอบแทน คาํเตือนที*สาํคญั และความเสี*ยงของกองทุนเปิดเค Complex Return T ปี A (KCR1YA) ที*ปรากฏ
อยู่ในหนังสือชี� ชวนเป็นอย่างดีแลว้ว่า  

1. กองทุน KCR1YA จดัเป็นกองทุนที�มีความเสี�ยงสูงหรือมีความซบัซอ้น เนื�องจากมีการลงทุนในสญัญาซื( อขายล่วงหน้า
ที�เป็นการลงทุนแบบซบัซอ้น และมีหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทั �วไป  
2. กองทุน KCR1YA มีนโยบายลงทุนดังนี(  

�.�. ลงทุนในตราสารหนี( และ/หรือเงินฝากทั(งในและ/หรือต่างประเทศ ที�มีอนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับที�
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณ �E% ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื�อให้
เงินลงทุนเติบโตเป็น �LL% ของเงินลงทุนทั(งหมด 

�.�. เงินลงทุนที�เหลือประมาณ �% จะลงทุนในสญัญาออปชั �น (Options) ที�มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบั
ดัชนี SET�L โดยมีขนาดมูลค่าสญัญาออปชั �นประมาณ �LL% ของจาํนวนเงินที�ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 
3. เงื�อนไขการจ่ายเงินตน้และผลตอบแทน ดังตารางต่อไปนี(  
 

เงื*อนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน ณ วนัครบอายุโครงการ 

เงื*อนไข * 
เงินตน้และผลตอบแทนที*จะไดร้บั  

ณ วนัครบอายโุครงการ ** 

กรณีที* T 

ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัทาํการใดวนัทาํ
การหนึ�งที�อยูใ่นช่วงระหวา่งอายุสญัญาออปชั �น (ก่อนวนั

พิจารณาดชันีอา้งอิง) > ��% ของระดบัดชันีอา้งอิง  
ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน �LL% +  
ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชั �น �% 

กรณีที* O 
ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัพิจารณาดชันี

อา้งอิง > ��% ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 
ไดร้บัเงินตน้คืน �LL% +  

ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชั �น �% 

กรณีที* J 
ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัพิจารณาดชันี

อา้งอิง > 0% แต่ไม่เกิน��% ของระดบัดชันีอา้งอิง  
ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน �LL% +   
ผลตอบแทนจากสญัญาออปชั �น 

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชั �น = PR x ค่าการ
เปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง  x เงินตน้ ) 

กรณีที* f 
ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัพิจารณาดชันี
อา้งอิง ≤ 0% ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน �LL% 
(ไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากสญัญาออปชั �น) 

 

* การพิจารณาวา่เขา้เงื�อนไขการไดร้บัผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิงทุกสิ( นวนั
ทาํการ 
** กองทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามที�คาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารที�กองทุนลงทุนไม่สามารถ
ชาํระคืนเงินตน้ ดอกเบี( ย รวมทั(งผลตอบแทนอื�นใดตามที�ตกลงกนัไวไ้ด ้
 

ขา้พเจา้ตกลงยินยอมที*จะผูกพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเงื*อนไขที*ปรากฏในหนังสือชี� ชวนของบริษัทจดัการ
ทุกประการ 
 

ลงชื�อผูซื้( อหน่วยลงทุน .......................................................................................  วนัที�  .............................................. 

                          (......................................................................................) 

                                                                  สาํหรบัผูซื้( อหน่วยลงทุน 
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หนงัสือยนิยอมรบัทราบความเสี*ยงจากการลงทุน 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี*ยวกับลกัษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธก์ารลงทุน เงื*อนไขการจ่าย
ผลตอบแทน คาํเตือนที*สาํคญั และความเสี*ยงของกองทุนเปิดเค Complex Return T ปี A (KCR1YA) ที*ปรากฏ
อยู่ในหนังสือชี� ชวนเป็นอย่างดีแลว้ว่า  

1. กองทุน KCR1YA จดัเป็นกองทุนที�มีความเสี�ยงสูงหรือมีความซบัซอ้น เนื�องจากมีการลงทุนในสญัญาซื( อขายล่วงหน้า
ที�เป็นการลงทุนแบบซบัซอ้น และมีหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทั �วไป  
2. กองทุน KCR1YA มีนโยบายลงทุนดังนี(  

�.�. ลงทุนในตราสารหนี( และ/หรือเงินฝากทั(งในและ/หรือต่างประเทศ ที�มีอนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับที�
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณ �E% ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื�อให้
เงินลงทุนเติบโตเป็น �LL% ของเงินลงทุนทั(งหมด 

�.�. เงินลงทุนที�เหลือประมาณ �% จะลงทุนในสญัญาออปชั �น (Options) ที�มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบั
ดัชนี SET�L โดยมีขนาดมูลค่าสญัญาออปชั �นประมาณ �LL% ของจาํนวนเงินที�ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 
3. เงื�อนไขการจ่ายเงินตน้และผลตอบแทน ดังตารางต่อไปนี(  
 

เงื*อนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน ณ วนัครบอายุโครงการ 

เงื*อนไข * 
เงินตน้และผลตอบแทนที*จะไดร้บั  

ณ วนัครบอายโุครงการ ** 

กรณีที* T 

ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัทาํการใดวนัทาํ
การหนึ�งที�อยูใ่นช่วงระหวา่งอายุสญัญาออปชั �น (ก่อนวนั

พิจารณาดชันีอา้งอิง) > ��% ของระดบัดชันีอา้งอิง  
ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน �LL% +  
ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชั �น �% 

กรณีที* O 
ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัพิจารณาดชันี

อา้งอิง > ��% ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 
ไดร้บัเงินตน้คืน �LL% +  

ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชั �น �% 

กรณีที* J 
ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัพิจารณาดชันี

อา้งอิง > 0% แต่ไม่เกิน��% ของระดบัดชันีอา้งอิง  
ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน �LL% +   
ผลตอบแทนจากสญัญาออปชั �น 

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชั �น = PR x ค่าการ
เปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง  x เงินตน้ ) 

กรณีที* f 
ค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัพิจารณาดชันี
อา้งอิง ≤ 0% ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน �LL% 
(ไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากสญัญาออปชั �น) 

 

* การพิจารณาวา่เขา้เงื�อนไขการไดร้บัผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี�ยนแปลงของดชันีอา้งอิงทุกสิ( นวนั
ทาํการ 
** กองทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามที�คาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารที�กองทุนลงทุนไม่สามารถ
ชาํระคืนเงินตน้ ดอกเบี( ย รวมทั(งผลตอบแทนอื�นใดตามที�ตกลงกนัไวไ้ด ้
 

ขา้พเจา้ตกลงยินยอมที*จะผูกพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเงื*อนไขที*ปรากฏในหนังสือชี� ชวนของบริษัทจดัการ
ทุกประการ 
 

ลงชื�อผูซื้( อหน่วยลงทุน .......................................................................................  วนัที�  .............................................. 

                          (......................................................................................) 

                                        สาํหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซื( อคืนหน่วยลงทุน 



KCR1YA   18 
 

 

     หนังสือแจง้ความประสงค ์

(ใหน้าํเงินค่ารบัซื� อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซื� อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

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

 

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

 

บญัชีกองทุนเลขที�  ………………………………………………………………………………………………. 

 

         มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั (“บริษัท”) นําเงินค่ารบัซื( อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัในงวด
สุดทา้ยของกองทุนตน้ทางไปซื( อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที�ขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้ดังต่อไปนี(   (โปรดเลือก
เพียง � กองทุน) 

 

� กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)                     เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

� กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั�น (K-TREASURY)     เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

� กองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ระยะสั�น (K-SF)              เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

         โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่ บริษัทจะนําเงินค่ารบัซื( อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทางไปซื( อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ตามที�ขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที�ขา้พเจา้จะไดร้บั จะคาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื( อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

         ขา้พเจา้ไดศึ้กษาทาํความเขา้ใจขอ้มูลในหนังสือชี( ชวนของกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี�ยงของกองทุนตน้ทางและ
กองทุนปลายทางแลว้ 

 
ลงชื�อ ..........................................................  ผูถื้อหน่วยลงทุน 

                                            วนัที�  .......................................................... 

 

หมายเหต ุ   หากท่านตอ้งการเปลี�ยนแปลงความประสงค ์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  โทรศพัท ์ L� }�L ���� หรือ L� }�L ��E|  โทรสาร L� ��| ���� 

สาํหรบัเจา้หนา้ที* 

ผูร้บั  .................................................                         ผูต้รวจสอบขอ้มูล  ......................................... 

วนัที�  .................................................                          วนัที�  ........................................................... 

-เอกสารฉบบันี( มีไวส้าํหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซื( อคืนหน่วยลงทุนเพื�อแนบกบัใบคาํสั �งซื( อหน่วยลงทุน- 

 


