Fund ID: I02
IPO: 18 – 25 พฤษภำคม 2564

ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย
(กองทุนรวมสำหรับผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อยและผูม้ ีเงินลงทุนสูงเท่ำนั้น)
กองทุนรวมที่มีควำมเสีย่ งสูงหรือซับซ้อน

(ไม่รบั ชำระค่ำซื้ อหน่วยลงทุนด้วยเช็คในวันที่ 25 พฤษภำคม 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิ ดเค Complex Return 1 ปี B
ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย
K Complex Return 1 Year B Fund Not for Retail Investors
KCR1YB-AI
บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ได้รบั กำรรับรอง CAC

กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสีย่ งต่ำงประเทศ

ผูล้ งทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลำ 1 ปี ได้
กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกและหมวดอุตสำหกรรมธนำคำร
ดังนั้น หำกมีปัจจัยลบที่สง่ ผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผูล้ งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน
- กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือ
อยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 99.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็ น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้ องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สาหรับการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้ง
จานวน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ นั้นได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
- กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชัน่ (Option) หรือวอร์
แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี อา้ งอิง (Index level) คือ ดัชนี SET50 ประมาณ
1.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่า 80%
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง กองทุนอาจ
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน
กองทุนจะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม
(buy-and-hold fund)
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รำยละเอียดกำรลงทุนของกองทุน
ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือ
อยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 99.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี
เป้ าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็ น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด
ประมำณกำรตรำสำรและสัดส่วนที่คำดว่ำจะลงทุนในส่วนของตรำสำรหนี้ และ/หรือเงินฝำก
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ สัดส่วนกำรลงทุน
ตรำสำรที่ลงทุน
ของผูอ้ อกตรำสำร
โดยประมำณ
เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร์
Baa1/Moody's
19.00%
เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์
Aa3/Moody's
19.00%
เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์
A3/Moody's
19.00%
Commercial paper ของ Sabah Development Bank Berhad,
AA1/RAM
14.50%
ประเทศมาเลเซีย
หุน้ กูข้ องบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน),
BBB-/TRIS
19.00%
ประเทศไทย
เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนี เซีย
Baa2/Moody's
8.50%
รวม
99.00%
* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจาเป็ นและ
สมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทาให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่
ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จากัด โดยประมาณการอัตรา
ผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ได้
รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
** สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ่ งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่บริษัท
จัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนที่เหลือประมาณ 1.00% จะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญา
ออปชัน่ (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี อา้ งอิง (Index level)
คือ ดัชนี SET50 โดยมีขนาดสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ ประมาณ 100% ของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุน
รำยละเอียดของสัญญำออปชั ่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน
ดัชนีอำ้ งอิง
ดัชนี SET50 (SET50 Index)
สกุลเงิน
สกุลเงินบาท (THB)
อำยุตรำสำร
1 ปี
อัตรำส่วนร่วม (Participation Rate : PR) 35%
อัตรำผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) 0.25%
KCR1YB-AI
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รำยละเอียดของสัญญำออปชั ่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน (ต่อ)
เหตุกำรณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อกำรลงทุน

ผูอ้ อกสัญญำออปชั ่น
หรือวอร์แรนท์

กองทุนสงวนสิทธิปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ ง
โดยผูแ้ ทนการคานวณมูลค่ายุติธรรมของสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ (Calculation agent)
จะคานวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นจริง ซึ่งผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณา
ร่วมกับผูแ้ ทนการคานวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ เหตุการณ์
ดังกล่าวมีดงั นี้
1) การยกเลิกดัชนี ที่กองทุนอ้างอิง
2) การเปลี่ยนแปลงวิธีการคานวณดัชนี อา้ งอิง
3) ผูป้ ระกาศดัชนี ไม่สามารถคานวณหรือไม่สามารถประกาศระดับดัชนี อา้ งอิงอย่างเป็ น
ทางการได้
4) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อดัชนี อา้ งอิงหรือสัญญาออปชัน่
หรือวอร์แรนท์
5) คู่สญ
ั ญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี อา้ งอิงมี
ต้นทุนในการป้ องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้ น เช่น จากการเพิ่มขึ้ นของอัตราการเสียภาษี อากร
ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
6) คู่สญ
ั ญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี อา้ งอิงไม่
สามารถป้ องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนี อา้ งอิงได้ โดยคู่สญ
ั ญาได้ใช้
ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการแก้ไขปั ญหาแล้ว แต่ยงั คงได้รบั ผลกระทบดังต่อไปนี้
1. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือ
สินทรัพย์เพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านราคาตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
ออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ หรือ
2. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รบั การชาระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรัพย์ที่
ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์
ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือไม่ตา่ กว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade)

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของดัชนี SET50 เดือนเมษำยน 2564
ตั้งแต่ตน้ ปี
ดัชนี SET50 5.00%

ผลตอบแทนสะสม
1 เดือน 3 เดือน
-1.57% 4.29%

6 เดือน
28.10%

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
9.43% -6.70% 1.40% 2.18%

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลจาก Monthly Report ของดัชนี SET50 เดือนเมษายน 2564 จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตุ: (1)
หมายเหตุ: (2) ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
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เงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสัญญำออปชั ่นหรือวอร์แรนท์
วันเริ่มต้นสัญญำ คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์
วันพิจำรณำดัชนีอำ้ งอิง คือ วันสุดท้ายที่ประเมินระดับดัชนี อา้ งอิงตามสัญญา หากตรงกับวันหยุดจะใช้วนั ทา
การถัดไปแทน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันครบอายุโครงการ)
 ดัชนี อา้ งอิง คือ ดัชนี SET50 (SET50 Index) ในสกุลเงินบาท
 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี อา้ งอิง = (ระดับของดัชนี อา้ งอิง ณ วันทาการใดหรือวันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง /
ระดับของดัชนี อา้ งอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) – 1
 อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR) จากการลงทุนในสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ คือ 35%
 อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ คือ 0.25% จะได้รบั เมื่อ
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันทาการใด ตั้งแต่วนั ทาการถัดจากวันเริ่มต้นสัญญาถึงวันพิจารณาดัชนี อา้ งอิงปรับเพิ่มขึ้ นหรือ
ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 (ค่า Barrier) เมื่อเทียบกับระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
 ขนาดสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ประมาณ 100% ของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขกำรจ่ำยเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอำยุโครงกำร
เงินต้นและผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รบั
เงื่อนไข
ณ วันครบอำยุโครงกำร
กรณีที่ ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันทาการใดวันทาการหนึ่ งที่ ได้รบั เงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก
อยูใ่ นช่วงระหว่างอายุสญ
ั ญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์
สัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ 0.25%
1
(ก่อนวันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง) ปรับลดลงมากกว่า
10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้ นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับ
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
กรณีที่ ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง ปรับ ได้รบั เงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก
ลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้ นมากกว่า
สัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ 0.25%
2
10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง
ได้รบั เงินต้นคืน 100% +
กรณีที่
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 10% เมื่อ
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์
3
เทียบกับระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ =
กรณีที่
4

ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง
ปรับเพิ่มขึ้ นไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

PR x lค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี อา้ งอิงl x เงินต้น)
ได้รบั เงินต้นคืน 100% +
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ =
PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี อา้ งอิง x เงินต้น)

* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รบั ผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี อา้ งอิง
ทุกสิ้ นวันทาการ
** อายุสญ
ั ญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ คือ วันเริ่มต้นสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ ถึงวันพิจารณาระดับดัชนี อา้ งอิง
KCR1YB-AI
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แผนภำพผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รบั ณ วันครบอำยุโครงกำร

ตัวอย่ำงกำรคำนวณผลตอบแทน
ตัวอย่ำงรูปแบบกำรจ่ำยเงินต้นและผลตอบแทน ในแต่ละกรณี
สมมติฐำน: เงินลงทุน 1,000,000 บำท แบ่งเงินลงทุนออกเป็ น 2 ส่วน
 ส่วนที่ 1 : ประมาณ 990,000 บาท ลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโต
เป็ น 1,000,000 บาท
 ส่วนที่ 2 : ประมาณ 10,000 บาท ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญา
ออปชัน่ (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี อา้ งอิง (Index level)
คือ ดัชนี SET50
อัตรำผลตอบแทน
เงินต้นและ
สัดส่วนกำรลงทุน
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน
ณ วันครบอำยุกองทุน ผลตอบแทนที่คำด
โดยประมำณ
(ประมำณ 1 ปี )
ว่ำจะได้รบั (ต่อปี )
ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ และ/หรือ
99.00%
ประมาณ 1.49%
100.48%
เงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ*
0.48%
เงินต้นและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในส่วนที่ 1 หลังจากหัก
100.00%
ค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ
ส่วนที่ 2 : สัญญาออปชัน่ หรือ
ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หรือ
1.00%
วอร์แรนท์
วอร์แรนท์ตามตารางด้านล่าง
* ค่าใช้จา่ ยของกองทุน (รวมค่าธรรมเนี ยมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากอัตราสูงสุด
ที่ระบุไว้ในโครงการ
** กองทุนอาจไม่ได้รบั เงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชาระ
คืนเงินต้น ดอกเบี้ ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้
KCR1YB-AI
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ตัวอย่ำงกำรคำนวณผลตอบแทน (ต่อ)
- อัตรำส่วนร่วม (Participation Rate : PR) จากการลงทุนในสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ คือ 35%
- อัตรำผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ คือ 0.25%
- ระดับของดัชนี SET50 ตามตารางดังนี้
ระดับของดัชนี SET50
ณ วันเริ่มต้นสัญญำ

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

1,000

1,000

กรณีที่ 3

1,000

กรณีที่ 4

1,000

KCR1YB-AI

ระดับของดัชนี SET50
ระหว่ำงอำยุสญ
ั ญำ
น้อยกว่า 900 หรือ
มากกว่า 1,100
(ลดลงมากกว่า 10% หรือ เพิ่มขึ้ น
มากกว่า 10% จากวันเริ่มต้นสัญญา)
อยูใ่ นช่วง 900 – 1,100
(ลดลงหรือเพิ่มขึ้ นไม่เกิน 10%
จากวันเริ่มต้นสัญญา)
อยูใ่ นช่วง 900 – 1,100
(ลดลงหรือเพิ่มขึ้ นไม่เกิน 10%
จากวันเริ่มต้นสัญญา)
อยูใ่ นช่วง 900 – 1,100
(ลดลงหรือเพิ่มขึ้ นไม่เกิน 10%
จากวันเริ่มต้นสัญญา)

ระดับของดัชนี SET50
ณ วันพิจำรณำดัชนีอำ้ งอิง
ไม่นามาพิจารณา
น้อยกว่า 900 หรือ
มากกว่า 1,100
(ลดลงมากกว่า 10% หรือ
เพิ่มขึ้ นมากกว่า 10%
จากวันเริ่มต้นสัญญา)
900
(ลดลง 10%
จากวันเริ่มต้นสัญญา)
1,100
(เพิ่มขึ้ น 10%
จากวันเริ่มต้นสัญญา)
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ตัวอย่ำงผลตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรลงทุนในแต่ละกรณี

เงื่อนไข

ผลตอบแทนชดเชย/
รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทน
เงินต้น
ผลตอบแทนทั้งหมด
จำกสัญญำออปชั ่น
(1)
เมื่อครบอำยุโครงกำร*
หรือวอร์แรนท์
(1)+(2)
(2)
1,000,000 0.25% x 1,000,000
1,002,500 บาท
บาท
= 2,500 บาท
(หรือคิดเป็ น 0.25%
ต่อปี )

ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันทาการใด
วันทาการหนึ่ งที่อยูใ่ นช่วงระหว่างอายุ
สัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ (ก่อนวัน
พิจารณาดัชนี อา้ งอิง)
ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ
ปรับเพิ่มขึ้ นมากกว่า 10%
เมื่อเทียบกับระดับดัชนี อา้ งอิง
ณ วันเริ่มต้นสัญญา
กรณีที่
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันพิจารณาดัชนี
1,000,000 0.25% x 1,000,000
2
อ้างอิง ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรับ
บาท
= 2,500 บาท
เพิ่มขึ้ นมากกว่า 10%
เมื่อเทียบกับระดับดัชนี อา้ งอิง ณ
วันเริ่มต้นสัญญา
กรณีที่
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันพิจารณาดัชนี
1,000,000
35% x
3
อ้างอิง ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ
บาท
| [900/1,000] -1| x
ปรับลดลงไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับระดับ
1,000,000
ดัชนี อา้ งอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
= 35,000 บาท
(จากกรณีตวั อย่างดัชนี ลดลง 10%)
กรณีที่
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันพิจารณาดัชนี
1,000,000
35% x
4
อ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้ นไม่เกิน 10%
บาท
[1,100/1,000] -1 x
เมื่อเทียบกับระดับดัชนี อา้ งอิง
1,000,000
ณ วันเริ่มต้นสัญญา
= 35,000 บาท
(จากกรณีตวั อย่างดัชนี เพิ่มขึ้ น 10%)
กรณีที่
1

1,002,500 บาท
(หรือคิดเป็ น 0.25%
ต่อปี )

1,035,000 บาท
(หรือคิดเป็ น 3.5%
ต่อปี )

1,035,000 บาท
(หรือคิดเป็ น 3.5%
ต่อปี )

หมายเหตุ: * จานวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็ นจานวนเงินหลังหักค่าใช้จา่ ยแล้ว
** ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็ นเพียงตัวอย่างการคานวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็ นการรับประกัน
ว่าผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนตามที่แสดงไว้
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ตัวอย่ำงแผนภำพของรูปแบบกำรจ่ำยเงินต้นและผลตอบแทน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี SET50 (SET50 Index) ที่สญ
ั ญำออปชั ่นหรือวอร์แรนท์ใช้อำ้ งอิง
ดัชนี SET50 เป็ นดัชนี ราคาหุน้ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทาขึ้ นเพื่อใช้แสดงระดับและความ
เคลื่อนไหวของราคาหุน้ สามัญ 50 ตัวที่มีมลู ค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้ อขายมีสภาพ
คล่องสูงอย่างสมา่ เสมอ และมีสดั ส่วนผูถ้ ือหุน้ รายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ดัชนี SET50 เป็ นดัชนี ประเภท Composite Index คานวณแบบถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด (Market Capitalization Weight) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดให้มีการพิจารณาปรับ
รายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคานวณดัชนี ทุกๆ 6 เดือน เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้ นกับภาวะการณ์ในตลาดหลักทรัพย์
ดัชนี SET50 จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและทาหน้าที่อิสระจาก
บริษัทจัดการ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลดัชนี SET50 เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th
KCR1YB-AI
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตา่ กว่าหุน้ ได้
 ผูล้ งทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่
สามารถชาระคืนเงินต้น ดอกเบี้ ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้
 ผูล้ งทุ นที่ เข้าใจว่ากองทุ นมีการจ่ายผลตอบแทนที่ ซับซ้อน ซึ่ งอ้างอิงกับระดับของดัชนี SET50 และเงื่อนไขที่
กาหนดในสัญญาออปชัน่ (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant)
 ผูล้ งทุนที่สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 1 ปี

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมำะกับใคร
 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่ นอน
 ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 1 ปี

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 กองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เนื่ องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่เป็ น
การลงทุนแบบซับซ้อน และมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวม
ทัว่ ไป ผูล้ งทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย ทั้งนี้ ผูล้ งทุนควร
จัดสรรเงิน ลงทุ นในสิ นทรัพ ย์อื่นเพื่ อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่ ผู ้ลงทุ น
ยอมรับได้
 กองทุนมีการลงทุนในสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50 และเงื่อนไข
ที่กาหนด ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนของกองทุน อาจไม่เท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 ผูล้ งทุน
ควรศึกษาข้อมูลของดัชนี SET50 และเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนก่อนตัดสินใจลงทุน
 กองทุ น มี ก ารลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงาน (Efficient Portfolio
Management) และอาจลงทุ นในตราสารที่ มี สัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท าให้ก องทุ น มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่ องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่า จึงมี
กาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
 กองทุนอาจไม่ได้รบั เงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุน
ไม่สามารถชาระคืนเงินต้น ดอกเบี้ ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ ตกลงกันไว้ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อ
ผลตอบแทนที่ผูล้ งทุนจะได้รบั

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

KCR1YB-AI
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ปั จจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (SD)
ต ่ำ

< 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

สูง

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ต ่ำ

≤

10%

10% - 20% 20% - 50% 50% - 80%

> 80%

สูง

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต ่ำ

≤

20%

20% - 50% 50% - 80%

> 80%

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร
• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต ่ำ

≤

20%

20% - 50% 50% - 80%

> 80%

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์
• ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้ องกันความเสี่ยง FX
ต ่ำ

KCR1YB-AI
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รบั
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
(% ต่อปี ของจำนวนเงินที่ได้รบั จำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน)
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมการจัดการจะสามารถระบุได้เมื่อมีการลงทุนจริง เนื่ องจากบลจ.จะคานวณค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
จากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูถ้ ือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้ อคืน
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยน

สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ไม่เรียกเก็บ
ไม่เรียกเก็บ
ไม่เรียกเก็บ
ไม่เรียกเก็บ
เท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนี ยม
การขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดแล้ว
KCR1YB-AI
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด : ไม่มี เนื่ องจากอัตราผลตอบแทนของกองทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชัน่ (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ซึ่ง
สร้างขึ้ นสาหรับกองทุนนี้ โดยเฉพาะ โดยผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้ นอยูก่ บั ระดับของดัชนี อา้ งอิง ณ
วันทาการใดหรือวันพิจารณาดัชนี อา้ งอิงเมื่อครบอายุโครงการ
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ -

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซื้ อและขำยคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
27 พฤษภาคม 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
ประมาณ 1 ปี โดยไม่ตา่ กว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน
จานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000 ล้านบาท และเพิ่มได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท
วันทาการซื้ อ
: 18 - 25 พฤษภาคม 2564
เวลาทาการซื้ อ : เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
*** บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ชำระค่ำซื้ อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค
ในวันสุดท้ำยของระยะเวลำเสนอขำย (25 พฤษภำคม 2564) ***
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้ อ

: 500,000 บาท

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจาก
กองทุนเปิ ดเค บริหารเงิน กองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น และกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส เพื่อซื้ อกองทุนนี้
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ น
KCR1YB-AI
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สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา
วันทาการขายคืน : บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเมื่อครบอายุกองทุน โดยจะ
ประกาศวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทาการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติของกองทุนไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนจะได้รบั คานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้

รำยชื่อผูจ้ ดั กำรกองทุน
ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือ
รับซื้ อคืน
ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชี้ ชวน
ร้องเรียน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.kasikornasset.com
คุณวรุณ บุญราลึกถนอม ผูจ้ ดั การลงทุน
วันที่เริ่มบริหารกองทุน: วันจดทะเบียนกองทุน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com
Email : Ka.customer@Kasikornasset.com
ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำม คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.kasikornasset.com
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รบั อนุ มตั ิจดั ตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม
2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผูอ้ ื่นสาคัญผิด
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
 ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ ของผูอ้ อกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
ความน่ าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ โดย
พิจารณาจากผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กูร้ ะยะยาวมี
ความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
กำรลงทุน

ระดับที่
น่ าลงทุน

ระดับที่
ตา่ กว่า
น่ าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คำอธิบำย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุดที่จะไม่สามารถ
ชาระหนี้ ได้ตามกาหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตา่ กว่า
BBB

ตา่ กว่า
BBB(tha)

ตา่ กว่า
Baa

ตา่ กว่า
BBB

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

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย
ซึ่งขึ้ นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดย
ราคาตราสารหนี้ จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ ย
ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้ น อัตราดอกเบี้ ยของตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้ นด้วย ดังนั้นราคาตราสาร
หนี้ ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้ อขายในระดับราคาที่ตา่ ลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุ นรวมที่มี portfolio duration
ตา่ กว่า
 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่ อ การด าเนิ น งาน ฐานะทางการเงิ น หรื อ ความมัน่ คงของผู ้อ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุ น อาจมี ผ ลการ
ดาเนิ นงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายตัวการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง (High Sector Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุ นดังกล่าวอาจมีผลการดาเนิ นงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุ นที่ กระจาย
การลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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- ความเสี่ย งจากการลงทุ นกระจุก ตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (High Country Concentration Risk) เกิ ด
จากกองทุ นลงทุ นในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่ งหากเกิ ดเหตุ การณ์ที่ ส่งผล
กระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนิ นงานที่
ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงิน
ดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทาง
กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้ น
กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความ
เสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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หนังสือยินยอมรับทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
ข้ำ พเจ้ำ ได้ร บั ทรำบและมีค วำมเข้ำ ใจเกี่ย วกับ ลัก ษณะ นโยบำยกำรลงทุน กลยุท ธ์ก ำรลงทุน เงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทน
คำเตือนที่สำคัญ และควำมเสี่ยงของกองทุนเปิ ดเค Complex Return 1 ปี B ห้ำมขำยผูล้ งทุน รำยย่อย (KCR1YB-AI) ที่ปรำกฏ
อยู่ในหนังสือชี้ ชวนเป็ นอย่ำงดีแล้วว่ำ
1. กองทุน KCR1YB-AI จัดเป็ นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เนื่ องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่เป็ นการลงทุน
แบบซับซ้อน และมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ ไป
2. กองทุน KCR1YB-AI มีนโยบายลงทุนดังนี้
2.1 ลงทุน ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงิน ฝากทั้งในและ/หรือ ต่างประเทศ ที่มีอ นั ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ อยู่ในอัน ดับ ที่ส ามารถลงทุน ได้
(Investment Grade) ประมาณ 99.00% ของมูล ค่าทรัพ ย์สินสุท ธิของกองทุน โดยมีเป้ าหมายเพื่อ ให้เงิน ลงทุน เติบ โตเป็ น 100%
ของเงินลงทุนทั้งหมด และกองทุน KCR1YB-AI มีการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อก หมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และประเทศกาตาร์
2.2 เงินลงทุนที่เหลือประมาณ 1.00% จะลงทุนในสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50 โดยมี
ขนาดสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ประมาณ 100% ของจานวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
3. เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน ดังตารางต่อไปนี้

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3

กรณีที่ 4

เงื่อนไขกำรจ่ำยเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอำยุโครงกำร
เงินต้นและผลตอบแทนที่จะได้รบั
เงื่อนไข *
ณ วันครบอำยุโครงกำร **
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันทาการใดวันทาการหนึ่ งที่อยูใ่ นช่วง
ได้รบั เงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก
ระหว่างอายุสญ
ั ญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์
สัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ 0.25%
(ก่อนวันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง) ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ
ปรับเพิ่มขึ้ นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี อา้ งอิง
ณ วันเริ่มต้นสัญญา
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง ปรับลดลง
ได้รบั เงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก
มากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้ นมากกว่า 10%
สัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ 0.25%
เมื่อเทียบกับระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง
ได้รบั เงินต้นคืน 100% +
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับ
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ =
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง
ปรับเพิ่มขึ้ นไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี อา้ งอิง
ณ วันเริ่มต้นสัญญา

PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี อา้ งอิง| x เงินต้น)
ได้รบั เงินต้นคืน 100% +
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ =
PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี อา้ งอิง x เงินต้น)

* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รบั ผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี อา้ งอิงทุกสิ้ นวันทาการ
** กองทุนอาจไม่ได้รบั เงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชาระคืน
เงินต้น ดอกเบี้ ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้
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แผนภำพผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รบั ณ วันครบอำยุโครงกำร

ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………….…. เลขที่ บัญ ชี กองทุ น ………………………….………….………………
รับ ทราบว่ า ข้อ มู ล ที่ ป รากฏในเอกสารนี้ เป็ นข้อ มู ล เบื้ องต้น เกี่ ย วกับ ความเสี่ ยง โดยข้า พเจ้า ได้ศึ ก ษาข้อ มู ล การลงทุ น ใน
กองทุน เปิ ดเค Complex Return 1 ปี B ห ำ้ มขำยผู ล้ งทุน รำยย่อ ย (KCR1YB-AI) รวมถึ ง ความเสี่ ย ง และค าเตื อ น
ในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนั งสือชี้ ชวน ที่ขา้ พเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้ เป็ นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะ
ผูกพันตนเองตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ
ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ก. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมี
เงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว
ข. กรณีบุคคลธรรมดำซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 มี สิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ (สิ น ทรัพ ย์หั ก ด้ว ยหนี้ สิ น ) ตั้ ง แต่ 50 ล้า นบาทขึ้ นไป ทั้ ง นี้ สิ น ทรัพ ย์ดั ง กล่ า วไม่ นั บ รวมมู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจา
 มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้ นไป
 มี เงิน ลงทุ น โดยตรงในหลักทรัพ ย์ (หุ น้ หุน้ กู ้ ตัว๋ เงิน คลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หน่ วยลงทุ น และใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะ
ซื้ อหลัก ทรัพ ย์ดังกล่ าว) หรื อ สัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ า ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรื อในกรณี ที่ นั บรวมเงินฝากแล้วมี เงิน
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป
ผูล้ งทุน.....................................................................................................
(
)

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

สาหรับผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
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หนังสือยินยอมรับทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
ข้ำ พเจ้ำ ได้ร บั ทรำบและมีค วำมเข้ำ ใจเกี่ย วกับ ลัก ษณะ นโยบำยกำรลงทุน กลยุท ธ์ก ำรลงทุน เงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทน
คำเตือนที่สำคัญ และควำมเสี่ยงของกองทุนเปิ ดเค Complex Return 1 ปี B ห้ำมขำยผูล้ งทุน รำยย่อย (KCR1YB-AI) ที่ปรำกฏ
อยู่ในหนังสือชี้ ชวนเป็ นอย่ำงดีแล้วว่ำ
1. กองทุน KCR1YB-AI จัดเป็ นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เนื่ องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่เป็ นการลงทุน
แบบซับซ้อน และมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ ไป
2. กองทุน KCR1YB-AI มีนโยบายลงทุนดังนี้
2.1 ลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade) ประมาณ 99.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็ น 100%
ของเงินลงทุนทั้งหมด และกองทุน KCR1YB-AI มีการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อก หมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และประเทศกาตาร์
2.2 เงิน ลงทุน ที่เหลือ ประมาณ 1.00% จะลงทุน ในสัญ ญาออปชัน่ หรือ วอร์แ รนท์ที่มีก ารจ่า ยผลตอบแทนอ้า งอิง กับ ดัช นี
SET50 โดยมีขนาดสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ประมาณ 100% ของจานวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
3. เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน ดังตารางต่อไปนี้

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3

กรณีที่ 4

เงื่อนไขกำรจ่ำยเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอำยุโครงกำร
เงินต้นและผลตอบแทนที่จะได้รบั
เงื่อนไข *
ณ วันครบอำยุโครงกำร **
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันทาการใดวันทาการหนึ่ งที่อยูใ่ นช่วง
ได้รบั เงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก
ระหว่างอายุสญ
ั ญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์
สัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ 0.25%
(ก่อนวันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง) ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ
ปรับเพิ่มขึ้ นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี อา้ งอิง
ณ วันเริ่มต้นสัญญา
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง ปรับลดลง
ได้รบั เงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก
มากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้ นมากกว่า 10%
สัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ 0.25%
เมื่อเทียบกับระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง
ได้รบั เงินต้นคืน 100% +
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับ
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ =
ระดับดัชนี อา้ งอิง ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง
ปรับเพิ่มขึ้ นไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี อา้ งอิง
ณ วันเริ่มต้นสัญญา

PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี อา้ งอิง| x เงินต้น)
ได้รบั เงินต้นคืน 100% +
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์ =
PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี อา้ งอิง x เงินต้น)

* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รบั ผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี อา้ งอิงทุกสิ้ นวันทาการ
** กองทุนอาจไม่ได้รบั เงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชาระคืนเงิน
ต้น ดอกเบี้ ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้
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แผนภำพผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รบั ณ วันครบอำยุโครงกำร

ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………….…. เลขที่ บัญ ชี กองทุ น ………………………….………….………………
รับ ทราบว่าข้อ มูล ที่ ป รากฏในเอกสารนี้ เป็ นข้อ มูล เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ ความเสี่ ยง โดยข้า พเจ้า ได้ศึ ก ษาข้อ มูล การลงทุ น ใน
กองทุน เปิ ดเค Complex Return 1 ปี B ห้ำ มขำยผู ล้ งทุน รำยย่อ ย (KCR1YB-AI) รวมถึ งความเสี่ ย ง และค าเตื อ น
ในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนั งสือชี้ ชวน ที่ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไปก่อนหน้านี้ เป็ นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะ
ผูกพันตนเองตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ
ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ก. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้ว
มีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว
ข. กรณีบุคคลธรรมดำซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 มี สิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ (สิ น ทรัพ ย์หัก ด้ว ยหนี้ สิ น ) ตั้ง แต่ 50 ล้า นบาทขึ้ นไป ทั้ ง นี้ สิ น ทรัพ ย์ดั งกล่ า วไม่ นั บ รวมมู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจา
 มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุ นโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หน่ วยลงทุ น และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหลักทรัพย์ดังกล่ าว) หรื อสัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรื อในกรณี ที่ นับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป
ผูล้ งทุน.....................................................................................................
(
)

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

สาหรับผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
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หนังสือแจ้งควำมประสงค์
(ให้นำเงินค่ำรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม)

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

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

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

 กองทุนเปิ ดเค ตรำสำรหนี้ ระยะสั้น (K-SF)

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

โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะนาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้ นทางไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางตามที่ขา้ พเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ขา้ พเจ้าจะได้รบั จะคานวณโดยใช้ราคาขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ข้าพเจ้าได้ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูลในหนั งสือชี้ ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางรวมถึ งความเสี่ยงของกองทุนต้น
ทางและกองทุนปลายทางแล้ว

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

หมำยเหตุ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02 470 1976 หรือ 02 470 1983 โทรสาร 02 273 2279
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ผูร้ บั .................................................

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

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

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

-เอกสารฉบับนี้ มีไว้สาหรับผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพื่อแนบกับใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน-
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