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คุณก ำลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมำะกบัใคร? 

 
คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

ค่ำธรรมเนียม 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
ขอ้มูลอ่ืนๆ 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที่ลงทุน 

 

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี C  

หำ้มขำยผูล้งทุนรำยยอ่ย 

K Complex Return 1 Year C Fund Not for Retail Investors 

KCR1YC-AI 

 

กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมที่เนน้ลงทุนแบบมีควำมเสีย่งตำ่งประเทศ 

 

หนงัสือช้ีชวนสว่นสรุปขอ้มูลส ำคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย จ  ำกดั 

กำรเขำ้รว่มตอ่ตำ้นทุจรติ : ไดร้บักำรรบัรอง CAC 

  

  

  

  

  

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 

 

IPO: 21 – 29 มิถุนำยน 2564 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน 

ผูล้งทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลำ 1 ปีได ้ 

กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกและหมวดอุตสำหกรรมธนำคำร 

ดงันั้น หำกมีปัจจยัลบที่สง่ผลกระทบตอ่กำรลงทุนดงักล่ำว ผูล้งทุนอำจสูญเสยีเงินลงทุนจ  ำนวนมำก 

 

  

  

  

Fund ID: I06 หำ้มขำยผูล้งทุนรำยยอ่ย 

(กองทุนรวมส ำหรบัผูล้งทุนที่มิใช่รำยยอ่ยและผูมี้เงินลงทุนสูงเท่ำนั้น) 

กองทุนรวมที่มีควำมเสีย่งสูงหรอืซบัซอ้น 

(ไม่รบัช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็คในวนัที่ 29 มิถุนำยน 2564) 
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 นโยบำยกำรลงทุน 

 

- กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ

อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณรอ้ยละ 99.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการ

ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ส าหรบัการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากต่างประเทศ

ทั้งจ านวน อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non 

– Investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุน

ได ้(Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน  

- กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่ (Option) หรือวอร์

แรนท ์(Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) ประมาณรอ้ยละ 1.00 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

- กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 

80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

- กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) รวมทั้ง กองทุนอาจ

ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  

 

 กลยุทธใ์นกำรบริหำรจดักำรลงทุน 

 

กองทุนจะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้นครบอายุโครงการของกองทุนรวม  

(buy-and-hold fund)  

 

 

 

 

คุณก ำลงัจะลงทุนอะไร? 
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รำยละเอียดกำรลงทุนของกองทุน 

ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่

ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณรอ้ยละ 99.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมี

เป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมด 

ประมำณกำรตรำสำรและสดัส่วนที่คำดว่ำจะลงทุนในส่วนของตรำสำรหน้ีและ/หรือเงินฝำก 

ตรำสำรที่ลงทุน 
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ

ของผูอ้อกตรำสำร 

สดัส่วนกำรลงทุน 

โดยประมำณ 

เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร ์ Baa1/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร ์ Aa3/Moody's 19.00% 

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

Commercial paper ของ Sabah Development Bank Berhad, 

ประเทศมาเลเซีย  
AA1/RAM 14.50% 

หุน้กูข้องบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน),  

ประเทศไทย 
BBB-/TRIS 19.00% 

เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย Baa2/Moody's 8.50% 

รวม 99.00% 

*บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและสมควรเพือ่รกัษา

ผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยการเปล่ียนแปลงน้ันตอ้งไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมนัียส าคญั 

โดยบริษัทอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบ

การลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงสดัส่วนการลงทุนของเงินลงทุนในส่วนท่ี 1 จะส่งผลใหเ้งินลงทุนในส่วนท่ี 2 เปล่ียนแปลงไปดว้ย 

** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษัทจดัการจะใช้

ประกอบการพิจารณาลงทุน 

 

ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนท่ีเหลือประมาณรอ้ยละ 1.00 จะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) ประเภทสญัญา

ออปชัน่ (Option) หรือวอรแ์รนท ์(Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) 

รำยละเอียดและเง่ือนไขของสญัญำออปชัน่หรือวอรแ์รนทท์ี่กองทุนลงทุน 

สินทรพัยอ์ำ้งอิง ราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) 

ราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) คือ ราคาทองค าต่อ 1 ทรอยออนซใ์นสกุลเงินดอลลาร์

สหรฐัอเมริกา โดยราคาทองค าท่ีสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทอ์า้งอิงจะใชร้าคาท่ีประกาศโดย 

Bloomberg หนา้ BFIX (https://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings)  

ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น (BFIX Zone Tokyo 3.00 PM) 

สกุลเงิน สกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD)   

อำยุของสญัญำออปชัน่

หรือวอรแ์รนท ์

ประมาณ 1 ปี (วนัเร่ิมตน้สญัญา ถึง วนัพิจารณาสินทรพัยอ์า้งอิง) 
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รำยละเอียดและเง่ือนไขของสญัญำออปชัน่หรือวอรแ์รนทท์ี่กองทุนลงทุน (ตอ่) 

วนัเริ่มตน้สญัญำ วนัท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท์ 

วนัพิจำรณำสินทรพัย์

อำ้งอิง 

วนัสุดทา้ยท่ีประเมินราคาสินทรพัยอ์า้งอิงตามสญัญา หากตรงกบัวนัหยุดจะใชว้นัท าการ

ถดัไปแทน (ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนัก่อนวนัครบอายุโครงการ) 

ค่ำกำรเปลี่ยนแปลงของ

รำคำสินทรพัยอ์ำ้งอิง 

(ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัท าการใดหรือวนัพิจารณาสินทรพัยอ์า้งอิง / ราคาสินทรพัย์

อา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา) – 1 

อตัรำส่วนร่วม 

(Participation Rate: PR) 

รอ้ยละ 45 

  

อตัรำผลตอบแทน

ชดเชย 

(Rebate Rate) 

รอ้ยละ 0.25 จะไดร้บัเมื่อราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัท าการใด ตั้งแต่วนัท าการถดัจากวนั

เร่ิมตน้สญัญาถึงวนัพิจารณาสินทรพัยอ์า้งอิงปรบัเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงมากกวา่รอ้ยละ 12 

(ค่า Barrier) เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ขนำดสญัญำออปชัน่

หรือวอรแ์รนท ์

ประมาณรอ้ยละ 100 ของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยขนาด

สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทจ์ะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั ณ วนัท่ีลงทุน ดงัน้ัน 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทใ์นสกุลเงินบาทจึงขึ้ นอยู่กบั

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีจะไดร้บั

ผลตอบแทนสูงหรือต า่กวา่ท่ีระบุไวไ้ด ้

เหตุกำรณท์ี่ส่งผล

กระทบตอ่กำรลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิปรบัเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณใ์ดเหตุการณห์น่ึง 

โดยผูแ้ทนการค านวณมูลค่ายุติธรรมของสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์(Calculation 

agent) จะค านวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณท่ี์เกิดข้ึนจริง ซ่ึงผูจ้ดัการกองทุนจะ

พิจารณาร่วมกบัผูแ้ทนการค านวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

เหตุการณด์งักล่าวมีดงัน้ี 

1)  การยกเลิกการประกาศราคาสินทรพัยท่ี์กองทุนใชอ้า้งอิง 

2)  ไมส่ามารถประกาศราคาสินทรพัยอ์า้งอิงอยา่งเป็นทางการได ้

3)  การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีส่งผลกระทบต่อสินทรพัยอ์า้งอิงหรือสญัญา

ออปชัน่หรือวอรแ์รนท์ 

4)  คู่สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทท่ี์มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัสินทรพัยอ์า้งอิง มี

ตน้ทุนในการป้องกนัความเส่ียงเพ่ิมข้ึน เช่น จากการเพ่ิมข้ึนของอตัราการเสียภาษีอากร 

ค่าใชจ้่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ผูอ้อกสญัญำออปชัน่

หรือวอรแ์รนท ์

ธนาคารพาณิชยแ์ละหรือสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต า่กวา่อนัดบัท่ี

สามารถลงทุนได ้(Investment Grade)  

หากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนร่วมและหรืออตัราผลตอบแทน

ชดเชยและหรือค่า Barrier ณ วนัท่ีลงทุนมากกว่าท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปรบัอตัราส่วน

ร่วมและหรืออตัราผลตอบแทนชดเชยและหรือค่า Barrier เพิ่มขึ้ น 
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รำคำทองค ำ XAUUSD (Gold Spot) ยอ้นหลงั  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 โดยใชร้าคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่น  

ห 

เง่ือนไขกำรจำ่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน ณ วนัครบอำยุโครงกำร 

กรณีที่ เง่ือนไข 
เงินตน้และผลตอบแทนที่กองทุนจะไดร้บั  

ณ วนัครบอำยุโครงกำร 

1 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัท าการใดวนัท า

การหน่ึงท่ีอยูใ่นช่วงระหวา่งอายุสญัญา

ออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์(ก่อนวนัพิจารณา

สินทรพัยอ์า้งอิง) ปรบัลดลงมากกวา่ 12% 

หรือ ปรบัเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 12% เมื่อเทียบกบั

ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญา

ออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์0.25% 

2 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพิจารณา

สินทรพัยอ์า้งอิง ปรบัลดลงมากกวา่ 12% 

หรือ ปรบัเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 12% เมื่อเทียบกบั

ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญา

ออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์0.25% 

3 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพิจารณา

สินทรพัยอ์า้งอิง ไมเ่ปล่ียนแปลง หรือ  

ปรบัลดลงไมเ่กิน 12% เมื่อเทียบกบัราคา

สินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +   

ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์=  

PR x lค่าการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิงl x เงินตน้) 

4 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพิจารณา

สินทรพัยอ์า้งอิง ปรบัเพ่ิมข้ึนไมเ่กิน 12% 

เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนั

เร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +   

ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์=  

PR x ค่าการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิง x เงินตน้) 

* การพิจารณาว่าเขา้เง่ือนไขการไดร้บัผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาคา่การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิงทุกวนัท าการ 

โดยใชร้าคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
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แผนภำพผลตอบแทนที่กองทุนจะไดร้บั ณ วนัครบอำยุโครงกำร 

(ภำยใตส้มมติฐำนว่ำอตัรำแลกเปลี่ยนไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง) 

 

 

ตวัอย่ำงกำรค ำนวณผลตอบแทน 

สมมตฐิำน:   เงินลงทุน 1,000,000 บำท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 : ประมาณ 990,000 บาท ลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมี
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโต

เป็น 1,000,000 บาท 

 ส่วนท่ี 2 : ประมาณ 10,000 บาท ลงทุนในสญัญาออปชัน่ (Option) หรือวอรแ์รนท ์(Warrant) ท่ีมีการจ่าย

ผลตอบแทนอา้งอิงกบัราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) 

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยส์ิน 
สดัส่วนกำรลงทุน 

โดยประมำณ 

อตัรำผลตอบแทน  

ณ วนัครบอำยุกองทุน  

(ประมำณ 1 ปี) 

เงินตน้และ

ผลตอบแทนที่คำด

ว่ำจะไดร้บั (ตอ่ปี) 

ส่วนที่ 1 : ตราสารหน้ีและ/หรือ

เงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
99.00% ประมาณ 1.45% 100.44% 

หกั ค่าใชจ้่ายโดยประมาณ*     0.44% 

เงินตน้และผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในส่วนท่ี 1 หลงัจากหกั

ค่าใชจ้่ายของกองทุนโดยประมาณ 

    100.00% 

ส่วนที่ 2 : สญัญาออปชัน่หรือ 

วอรแ์รนท ์
1.00% 

ตวัอยา่งผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือ 

วอรแ์รนทต์ามตารางดา้นล่าง 

* ค่าใชจ้า่ยของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการแลว้) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีกองทุนไดร้บั

ผลตอบแทนสูงกวา่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพ่ิมเติมได ้

โดยรวมแลว้ไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

** กองทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถช าระ

คืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย รวมทั้งผลตอบแทนอ่ืนใดตามท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้
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ตวัอย่ำงกำรค ำนวณผลตอบแทน (ตอ่) 

 

- อตัรำส่วนร่วม (Participation Rate : PR) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์คือ 45% 

- อตัรำผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์คือ 0.25% 

- รำคำทองค ำ XAUUSD ตามตารางดงัน้ี 

กรณีที่  รำคำทองค ำ XAUUSD  

ณ วนัเริ่มตน้สญัญำ 

รำคำทองค ำ XAUUSD สูงสุดในระหว่ำง

อำยุสญัญำ 

รำคำทองค ำ XAUUSD 

ณ วนัพิจำรณำสินทรพัยอ์ำ้งอิง 

1 1,700 

นอ้ยกวา่ 1,496 หรือมากกวา่ 1,904 

(ลดลงมากกวา่ 12% หรือ เพ่ิมข้ึน

มากกวา่ 12% จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

ไมน่ ามาพิจารณา 

2 1,700 

อยูใ่นช่วง 1,496 - 1,904 

(ลดลงหรือเพ่ิมข้ึนไม่เกิน 12%  

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

นอ้ยกวา่ 1,496 หรือมากกวา่ 1,904 

(ลดลงมากกวา่ 12% หรือ เพ่ิมข้ึน

มากกวา่ 12% จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

3 1,700 

อยูใ่นช่วง 1,496 - 1,904 

(ลดลงหรือเพ่ิมข้ึนไม่เกิน 12%  

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

1,496 

(ลดลง 12% จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

4 1,700 

อยูใ่นช่วง 1,496 - 1,904 

(ลดลงหรือเพ่ิมข้ึนไม่เกิน 12%  

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

1,904 

(เพ่ิมข้ึน 12% จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

 

 



KCR1YC-AI   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่ำงผลตอบแทนที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรลงทุนในแตล่ะกรณี  

(ภำยใตส้มมติฐำนว่ำอตัรำแลกเปลี่ยนไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง) 

กรณีที่ เง่ือนไข 

เงินตน้ 

(บำท) 

(1) 

ผลตอบแทนชดเชย/

ผลตอบแทนจำก

สญัญำออปชัน่หรือ

วอรแ์รนท ์(บำท) 

(2) 

รวมเงินตน้และ

ผลตอบแทนทั้งหมด

เม่ือครบอำยุโครงกำร* 

(บำท)  

(1)+(2) 

1 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัท าการใด 

วนัท าการหน่ึงท่ีอยูใ่นช่วงระหวา่งอายุ

สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์(ก่อนวนั

พิจารณาสินทรพัยอ์า้งอิง) ปรบัลดลง

มากกวา่ 12% หรือปรบัเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 

12% เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง  

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

1,000,000  0.25% x 1,000,000  

= 2,500  

1,002,500 

(หรือคิดเป็น 0.25%)  

2 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพิจารณา

สินทรพัยอ์า้งอิง ปรบัลดลงมากกวา่ 12% 

หรือ ปรบัเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 12% เมื่อเทียบ

กบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง  

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

1,000,000  0.25% x 1,000,000  

= 2,500 

1,002,500 

(หรือคิดเป็น 0.25%) 

3 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพิจารณา

สินทรพัยอ์า้งอิง ไมเ่ปล่ียนแปลง หรือ ปรบั

ลดลงไมเ่กิน 12% เมื่อเทียบกบัราคา

สินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา  

(จากกรณีตวัอยา่งราคาลดลง 12%) 

1,000,000  45% x  

|[1,496/1,700] -1| 

x 1,000,000  

= 54,000  

1,054,000  

(หรือคิดเป็น 5.40%) 

4 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพิจารณา

สินทรพัยอ์า้งอิง ปรบัเพ่ิมข้ึนไมเ่กิน 12% 

เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง  

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา  

(จากกรณีตวัอยา่งราคาเพ่ิมขึ้ น 12%) 

1,000,000  45% x  

[1,904/1,700] -1 x 

1,000,000  

= 54,000 

1,054,000  

(หรือคิดเป็น 5.40%) 

หมายเหตุ: ตวัเลขเงินตน้และผลตอบแทนเป็นเพียงตวัอยา่งการค านวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่าน้ัน มิไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าผูล้งทุนจะ

ไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีแสดงไว ้

* จ านวนเงินการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินหลงัหกัค่าใชจ้า่ยแลว้ 
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ตวัอย่ำงผลตอบแทนที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรลงทุนในแตล่ะกรณี (กรณีอตัรำแลกเปล่ียนมีกำรเปลี่ยนแปลง) 

ตวัอยา่งท่ี 1. กรณีค่าเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่ำข้ึนเมื่อเทียบกบัค่าเงินบาท 

สมมติ: อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีลงทุน เท่ากบั 31 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน เท่ากบั 32 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 

ตวัอยา่งท่ี 2. กรณีค่าเงินดอลลารส์หรฐัออ่นค่ำลงเมื่อเทียบกบัค่าเงินบาท 

สมมติ: อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีลงทุน เท่ากบั 31 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน เท่ากบั 30 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 

ณ วนัท่ีลงทุน ขนาดสญัญา 1,000,000 บาท เท่ากบั 1,000,000 บาท/31 = 32,258.06 ดอลลารส์หรฐั 

กำร

เปล่ียนแปลง

ของอตัรำ

แลกเปล่ียนเงิน

ดอลลำรส์หรฐั 

เงินตน้และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินตน้และ

ผลตอบแทนทั้งหมด

เม่ือครบอำยุ

โครงกำรประมำณ * 

(1)+(2) 

เงินตน้ 

(1) 

ผลตอบแทนชดเชย/ผลตอบแทนจำก 

สญัญำออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

(2) 

1) กรณีค่าเงิน

ดอลลารส์หรฐั

แขง็ค่าขึ้ นเมื่อ

เทียบกบัค่าเงิน

บาท 

1,000,000 

บาท 

กรณีที่ 1  

ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 32,258.06 = 80.65 ดอลลารส์หรฐั 

80.65 ดอลลารส์หรฐั x 32 = 2,580.80 บาท 

1,002,580.80 บาท 

(หรือคิดเป็น 

0.258%) 

กรณีที่ 2 

ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 32,258.06 = 80.65 ดอลลารส์หรฐั 

80.65 ดอลลารส์หรฐั x 32 = 2,580.80 บาท 

1,002,580.80 บาท 

(หรือคิดเป็น 

0.258%) 

กรณีที่ 3 

ผลตอบแทนจากสญัญาฯ = PR x |ค่าการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิง| x เงินตน้ 

45% x | [1,496/1,700] -1| x 32,258.06 = 1,741.94 ดอลลารส์หรฐั 

1,741.94 ดอลลารส์หรฐั x 32 = 55,742.08 บาท 

1,055,742.08 บาท 

(หรือคิดเป็น 5.57%) 

กรณีที่ 4 

ผลตอบแทนจากสญัญาฯ = PR x ค่าการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิง x เงินตน้ 

45% x ([1,904/1,700] -1) x 32,258.06 = 1,741.94 ดอลลารส์หรฐั 

1,741.94 ดอลลารส์หรฐั x 32 = 55,742.08 บาท 

1,055,742.08 บาท 

(หรือคิดเป็น 5.57%) 

2) กรณีค่าเงิน

ดอลลารส์หรฐั

อ่อนค่าลงเมื่อ

เทียบกบัค่าเงิน

บาท 

1,000,000 

บาท 

กรณีที่ 1  

ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 32,258.06 = 80.65 ดอลลารส์หรฐั 

80.65 ดอลลารส์หรฐั x 30 = 2,419.50 บาท 

1,002,419.50 บาท 

(หรือคิดเป็น 

0.242%) 

กรณีที่ 2 

ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 32,258.06 = 80.65 ดอลลารส์หรฐั 

80.65 ดอลลารส์หรฐั x 30 = 2,419.50 บาท 

1,002,419.50 บาท 

(หรือคิดเป็น 

0.242%) 

กรณีที่ 3 

ผลตอบแทนจากสญัญาฯ = PR x |ค่าการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิง| x เงินตน้ 

45% x | [1,496/1,700] -1| x 32,258.06 = 1,741.94 ดอลลารส์หรฐั 

1,741.94 ดอลลารส์หรฐั x 30 = 52,258.20 บาท 

1,052,258.20 บาท 

(หรือคิดเป็น 5.23%) 

กรณีที่ 4 

ผลตอบแทนจากสญัญาฯ = PR x ค่าการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิง x เงินตน้ 

45% x ([1,904/1,700] -1) x 32,258.06 = 1,741.94 ดอลลารส์หรฐั 

1,741.94 ดอลลารส์หรฐั x 30 = 52,258.20 บาท 

1,052,258.20 บาท 

(หรือคิดเป็น 5.23%) 

หมายเหตุ: ตวัเลขเงินตน้และผลตอบแทนเป็นเพียงตวัอยา่งการค านวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่าน้ัน มิไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าผูล้งทุนจะ

ไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีแสดงไว ้

* จ านวนเงินการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินหลงัหกัค่าใชจ้า่ยแลว้ 
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ตวัอย่ำงแผนภำพของรูปแบบกำรจำ่ยเงินตน้และผลตอบแทน  
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 ผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต า่กวา่หุน้ได ้

 ผูล้งทุนท่ียอมรบัและเขา้ใจวา่อาจขาดทุนและสูญเสียเงินตน้ หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่

สามารถช าระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย รวมทั้งผลตอบแทนอ่ืนใดตามท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้

 ผูล้งทุนท่ีเขา้ใจวา่กองทุนมีการจ่ายผลตอบแทนท่ีซบัซอ้น ซ่ึงอา้งอิงกบัราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) และ

เง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาออปชัน่ (Option) หรือวอรแ์รนท ์(Warrant) 

 ผูล้งทุนท่ีสามารถลงทุนไดต้ลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 1 ปี   

กองทุนรวมน้ีเหมำะกบัใคร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมำะกบัใคร 

 ผูล้งทุนท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน  

 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรบัเงินในช่วงเวลา 1 ปี 

 

 

 

 

 

 

ท ำอยำ่งไรหำกยงัไม่เขำ้ใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนน้ี 

 อ่ำนหนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถำมผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

        อยำ่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 
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คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค ำเตอืนที่ส  ำคญั 

 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น เน่ืองจากมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเป็น

การลงทุนแบบซบัซอ้น และมีหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนแบบซับซอ้น จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวม

ทัว่ไป ผูล้งทุนควรศึกษาใหเ้ขา้ใจก่อนลงทุน หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากคนขาย ทั้งน้ี ผูล้งทุนควร

จัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อ่ืนเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงใหเ้หมาะสมกับระดับความเส่ียงท่ีผู้ลงทุน

ยอมรบัได ้

 กองทุนมีการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท์ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกับราคาทองค า XAUUSD 

(Gold Spot) และเง่ือนไขท่ีก าหนด ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่เท่ากบัอตัราการเปล่ียนแปลง

ของราคาทองค า XAUUSD ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลของราคาทองค า XAUUSD และเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทน

ก่อนตดัสินใจลงทุน  

 กองทุนมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท าใหก้องทุนมี

ความเส่ียงมากกว่ากองทุนท่ีลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกวา่ จึงมี

ก าไร/ขาดทุนสูงกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

 กองทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุน

ไม่สามารถช าระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย รวมทั้งผลตอบแทนอ่ืนใดตามท่ีตกลงกันไวไ้ด้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดร้บั 

 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 



KCR1YC-AI   13 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัควำมเสี่ยงท่ีส  ำคญั 
 

• ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD)  

ต ำ่ < 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% สูง 

 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตรำสำรรำยใดรำยหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึงมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั 

ต ำ่ ≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration 

Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 

ต ำ่ ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 

 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั 

ต ำ่ ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในประเทศกาตาร ์

 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียง FX ส าหรบัการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากต่างประเทศ 

ต ำ่ ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บำงส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกนั สูง 

หมายเหตุ: กองทุนจะไม่ป้องกนัความเส่ียง FX ส าหรบัการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท์ 
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ :  - ค่าใชจ้่ายอื่นๆจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

หมายเหตุ :  - ค่าธรรมเนียมการจดัการขา้งตน้เป็นเพียงอตัราประมาณการ ซ่ึงบริษัทจดัการจะแจง้อตัราคา่ธรรมเนียมการ

จดัการท่ีเรียกเก็บจริงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบหลงัจากไดล้งทุนเรียบรอ้ยแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกวา่ท่ี

ไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพิม่เติมได ้โดยรวมแลว้ไม่เกินรอ้ย

ละ 2.1400 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

 

 
 

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย ไมเ่รียกเก็บ ไมเ่รียกเก็บ 

ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซ้ือคืน ไมเ่รียกเก็บ ไมเ่รียกเก็บ 

ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยน 
เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียม

การขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะไดร้บั  

ดงัน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

 

 

 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม  

(% ตอ่ปีของจ  ำนวนเงินที่ไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน) 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่ำซ้ือขำย) 

ค่ำธรรมเนียม 
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* ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไมม่ี 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่จดทะเบียน 30 มิถุนายน 2564 (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

อำยุโครงกำร ประมาณ 1 ปี โดยไมต่ า่กว่า 11 เดือน และไมเ่กิน 1 ปี 1 เดือน 

ซ้ือและขำยคืนหน่วยลงทุน 

 

  

จ านวนเงินทุนของโครงการ   : 1,500 ลา้นบาท และเพ่ิมไดไ้มเ่กิน 100 ลา้นบาท 

วนัท าการซ้ือ                     : 21 - 29 มิถุนายน 2564 

เวลาท าการซ้ือ  : เวลาเปิดท าการ – 15.30 น.  

 

*** บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค 

ในวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำเสนอขำย (29 มิถุนำยน 2564) *** 

 

มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือ       : 500,000 บาท 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน    :  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจาก

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั เพ่ือซ้ือกองทุนน้ี 

ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได ้

 

หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพ่ือ

ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่น

สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ  Miscellaneous 

ดชันีช้ีวดั : ไม่มี เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนของกองทุนเป็นไปตามเง่ือนไขการจา่ยผลตอบแทนของ

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่ (Option) หรือวอรแ์รนท ์(Warrant) ซ่ึง

สรา้งขึ้ นส าหรบักองทุนน้ีโดยเฉพาะ โดยผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้ นอยูก่บัราคาของสินทรพัยอ์า้งอิง 

ณ วนัท าการใดหรือวนัพิจารณาสินทรพัยอ์า้งอิงเม่ือครบอายุโครงการ 
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ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกา 

วนัท าการขายคืน  : บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบอายุกองทุน โดยจะ

ประกาศวนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหท้ราบภายใน 15 วนัท าการ  

 

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติัของกองทุนไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชี

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนจะไดร้บัค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนน้ี 

 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดท่ี้  www.kasikornasset.com  

รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุน คุณวรุณ บุญร าลึกถนอม   ผูจ้ดัการลงทุน 

วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน: วนัจดทะเบียนกองทุน 

ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือ 

รบัซ้ือคืน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888 

ตดิตอ่สอบถำม 

รบัหนงัสือช้ีชวน 

รอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

ท่ีอยู ่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12  

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร 0-2673-3988  

Website : www.kasikornasset.com    

Email : Ka.customer@Kasikornasset.com 

ธุรกรรมที่อำจก่อใหเ้กิดควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดท่ี้ 

www.kasikornasset.com    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมี

ความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตั้ง และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงาน ก.ล.ต. 

 การพิจารณารา่งหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงาน ก.ล.ต. 

ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจดัการไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 

2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่ขอ้มูลดงักล่าว

ถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด 

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
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 ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนดัช ำระหน้ีของผูอ้อกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซ่ึงเป็นขอ้มูลบอกระดบัความสามารถในการช าระหน้ี โดย

พิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี

ความหมายโดยยอ่ ดงัต่อไปน้ี 

ระดบั 

กำรลงทุน 
TRIS Fitch Moody’s S&P ค ำอธิบำย 

ระดบัท่ี 

น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสูงท่ีสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุดท่ีจะไม่สามารถ

ช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่มีความเส่ียงต า่มากท่ีจะ

ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต า่ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลางท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้าม

ก าหนด 

ระดบัท่ี 

ต า่กว่า 

น่าลงทุน 

ต า่กว่า 

BBB 

 

ต า่กว่า 

BBB(tha) 

 

ต า่กว่า 

Baa 

 

ต า่กว่า 

BBB 

 

ความเส่ียงสูงท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

 

 

 

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย
ซ่ึงข้ึนกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดย

ราคาตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เช่น หากอตัราดอกเบ้ีย

ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตวัสูงข้ึน อตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีออกใหมก็่จะสูงข้ึนดว้ย ดงัน้ันราคาตราสาร

หน้ีท่ีออกมาก่อนหนา้จะมีการซ้ือขายในระดบัราคาท่ีต า่ลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของราคามากกวา่กองทุนรวมท่ีมี portfolio duration 

ต า่กวา่ 

 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตวั (High Concentration Risk)  
- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิด

จากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ

ด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทุนท่ีกระจายตวัการลงทุนในหลายผูอ้อกตราสาร 

- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration 

Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ี

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจาย

การลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

 

 

ค ำอธิบำยควำมเสี่ยง  
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- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) เกิด

จากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผล

กระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ี

ผนัผวนมากกวา่กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

  

 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) หมายถึง  

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงิน

ดอลลารใ์นช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทาง

กลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึ้ น

กวา่เดิมดว้ยเช่นกนั ดงัน้ัน การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความ

เส่ียงดงักล่าว ซ่ึงท าไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้งทุนไมม่ีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- ป้องกนัควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน :  

ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- อำจป้องกนัควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาวา่

จะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่  

- ไม่ป้องกนัควำมเสี่ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
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หนงัสือยนิยอมรบัทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน 

ขำ้พเจำ้ไดร้บัทรำบและมีควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบำยกำรลงทุน กลยุทธก์ำรลงทุน เงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทน  

ค ำเตือนที่ส  ำคัญ และควำมเสี่ยงของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี C หำ้มขำยผูล้งทุนรำยย่อย (KCR1YC-AI) ที่ปรำกฏ

อยู่ในหนังสือช้ีชวนเป็นอย่ำงดีแลว้ว่ำ  

1. กองทุน KCR1YC-AI จดัเป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น เน่ืองจากมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเป็นการลงทุน

แบบซบัซอ้น และมีหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ไป  

2. กองทุน KCR1YC-AI มีนโยบายลงทุนดังน้ี 

2.1 ลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอนัดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได ้

(Investment Grade) ประมาณ 99.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และจะมีการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน

ส าหรับเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด และกองทุน 

KCR1YC-AI มีการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อก หมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และประเทศกาตาร์ 

2.2 เงินลงทุนที่เหลือประมาณ 1.00% จะลงทุนในสัญญาออปชัน่หรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัราคาทองค า 

XAUUSD (Gold Spot) โดยมีขนาดสัญญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท์ประมาณ 100% ของจ านวนเงินท่ีไดร้ับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชัน่หรือวอร์แรนท์จะขึ้ นอยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนดว้ย ถา้ค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วนัค านวณผลตอบแทนแข็งค่าขึ้ นจากวนัลงทุน กองทุนจะไดร้ับผลตอบแทนมากขึ้ น แต่ถา้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

อ่อนค่าลง กองทุนก็จะไดร้ับผลตอบแทนลดลง (ตามตัวอย่างในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั) 

3. เง่ือนไขการจ่ายเงินตน้และผลตอบแทน ดังตารางต่อไปน้ี 

เง่ือนไขกำรจำ่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน ณ วนัครบอำยโุครงกำร 

 เง่ือนไข * 
เงินตน้และผลตอบแทนที่จะไดร้บั  

ณ วนัครบอำยโุครงกำร ** 

กรณีที่ 

1 

ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัท าการใดวนัท าการหน่ึงท่ี

อยูใ่นช่วงระหว่างอายุสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท์ 

(ก่อนวนัพิจารณาสินทรพัยอ์า้งอิง) ปรบัลดลงมากกวา่ 

12% หรือ ปรบัเพิ่มขึ้ นมากกวา่ 12% เมื่อเทียบกบั

ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญา

ออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์0.25% 

กรณีที่ 

2 

ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพจิารณาสินทรพัยอ์า้งอิง 

ปรบัลดลงมากกวา่ 12% หรือ ปรบัเพิ่มขึ้ นมากกว่า 

12% เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้

สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญา

ออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์0.25% 

กรณีที่ 

3 

ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพจิารณาสินทรพัยอ์า้งอิง ไม่

เปล่ียนแปลง หรือ  

ปรบัลดลงไม่เกิน 12% เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัย์

อา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +   

ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์=  

PR x lค่าการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิงl x เงินตน้) 

กรณีที่ 

4 

ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพจิารณาสินทรพัยอ์า้งอิง 

ปรบัเพิ่มขึ้ นไม่เกิน 12% เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัย์

อา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +   

ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์=  

PR x คา่การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิง x เงินตน้) 

* การพิจารณาว่าเขา้เง่ือนไขการไดร้บัผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาคา่การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิงทุกวนัท าการ 

โดยใชร้าคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

** กองทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถช าระคืนเงิน

ตน้ ดอกเบ้ีย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้



KCR1YC-AI   20 

 

 

แผนภำพผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดร้บั ณ วนัครบอำยโุครงกำร 

(ภำยใตส้มมติฐำนว่ำอตัรำแลกเปล่ียนไม่มีกำรเปล่ียนแปลง) 

 

 

ขา้พเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………….…. เลขท่ีบัญชีกองทุน ………………………….………….………………  

รับทราบว่าขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นข้อมูลเบ้ื องต้นเกี่ยวกับความเส่ียง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนใน 

กองท ุน เปิด เค  Complex Return 1  ปี  C ห ำ้มขำยผู ล้ งท ุน รำยย ่อย  (KCR1YC-AI) รวมถึงความเส่ียง และค าเตือน 

ในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อนหน้าน้ีเป็นอย่างดีแลว้  และขา้พเจา้ตกลงยินยอมท่ีจะผูกพนั

ตนเองตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนของบริษัทจดัการทุกประการ 

 

ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้มีลกัษณะตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

ก. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงิน

ลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

ข. กรณีบุคคลธรรมดำซ่ึงนบัรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสงัหาริมทรพัย ์

ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจ า 

 มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 4 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุ ้น หุ ้นกู ้ตัว๋เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะ  

  ซ้ือหลักทรัพย์ดังกล่าว) หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน        

  ลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 

ผูล้งทุน.....................................................................................................     วนัท่ี............................................ 

                         (                                                                           ) 

 

ส าหรบัผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 
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หนงัสือยนิยอมรบัทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน 

ขำ้พเจำ้ไดร้บัทรำบและมีควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบำยกำรลงทุน กลยุทธก์ำรลงทุน เงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทน  

ค ำเตือนที่ส  ำคัญ และควำมเสี่ยงของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี C หำ้มขำยผูล้งทุนรำยย่อย (KCR1YC-AI) ที่ปรำกฏ

อยู่ในหนังสือช้ีชวนเป็นอย่ำงดีแลว้ว่ำ  

1. กองทุน KCR1YC-AI จดัเป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น เน่ืองจากมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเป็นการลงทุน

แบบซบัซอ้น และมีหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ไป  

2. กองทุน KCR1YC-AI มีนโยบายลงทุนดังน้ี 

2.1 ลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอนัดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได ้

(Investment Grade) ประมาณ 99.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และจะมีการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน

ส าหรับเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด และกองทุน 

KCR1YC-AI มีการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อก หมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และประเทศกาตาร์ 

2.2 เงินลงทุนที่เหลือประมาณ 1.00% จะลงทุนในสัญญาออปชัน่หรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัราคาทองค า 

XAUUSD (Gold Spot) โดยมีขนาดสัญญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท์ประมาณ 100% ของจ านวนเงินท่ีไดร้ับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชัน่หรือวอร์แรนท์จะขึ้ นอยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนดว้ย ถา้ค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วนัค านวณผลตอบแทนแข็งค่าขึ้ นจากวนัลงทุน กองทุนจะไดร้ับผลตอบแทนมากขึ้ น แต่ถา้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

อ่อนค่าลง กองทุนก็จะไดร้ับผลตอบแทนลดลง (ตามตัวอย่างในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั)  

3. เง่ือนไขการจ่ายเงินตน้และผลตอบแทน ดังตารางต่อไปน้ี 

เง่ือนไขกำรจำ่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน ณ วนัครบอำยโุครงกำร 

 เง่ือนไข * 
เงินตน้และผลตอบแทนที่จะไดร้บั  

ณ วนัครบอำยโุครงกำร ** 

กรณีที่ 

1 

ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัท าการใดวนัท าการหน่ึงท่ี

อยูใ่นช่วงระหว่างอายุสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท์ 

(ก่อนวนัพิจารณาสินทรพัยอ์า้งอิง) ปรบัลดลงมากกวา่ 

12% หรือ ปรบัเพิ่มขึ้ นมากกวา่ 12% เมื่อเทียบกบั

ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญา

ออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์0.25% 

กรณีที่ 

2 

ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพจิารณาสินทรพัยอ์า้งอิง 

ปรบัลดลงมากกวา่ 12% หรือ ปรบัเพิ่มขึ้ นมากกว่า 

12% เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้

สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญา

ออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์0.25% 

กรณีที่ 

3 

ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพจิารณาสินทรพัยอ์า้งอิง ไม่

เปล่ียนแปลง หรือ  

ปรบัลดลงไม่เกิน 12% เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัย์

อา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +   

ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์=  

PR x lค่าการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิงl x เงินตน้) 

กรณีที่ 

4 

ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพจิารณาสินทรพัยอ์า้งอิง 

ปรบัเพิ่มขึ้ นไม่เกิน 12% เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัย์

อา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +   

ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์=  

PR x คา่การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิง x เงินตน้) 

* การพิจารณาว่าเขา้เง่ือนไขการไดร้บัผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาคา่การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิงทุกวนัท าการ 

โดยใชร้าคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

** กองทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถช าระคืนเงิน

ตน้ ดอกเบ้ีย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้
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แผนภำพผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดร้บั ณ วนัครบอำยโุครงกำร 

(ภำยใตส้มมติฐำนว่ำอตัรำแลกเปล่ียนไม่มีกำรเปล่ียนแปลง) 

 

 

ขา้พเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………….…. เลขท่ีบัญชีกองทุน ………………………….………….………………  

รับทราบว่าขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับความเส่ียง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนใน  

กองท ุน เปิด เค  Complex Return 1  ปี  C ห ำ้มขำยผู ล้ งท ุน รำยย ่อย  (KCR1YC-AI) รวมถึงความเส่ียง และค าเตือน 

ในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อนหน้าน้ีเป็นอย่างดีแลว้  และขา้พเจา้ตกลงยินยอมท่ีจะผูกพนั

ตนเองตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนของบริษัทจดัการทุกประการ 

 

ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้มีลกัษณะตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

ก. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงิน

ลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

ข. กรณีบุคคลธรรมดำซ่ึงนบัรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลักษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสงัหาริมทรพัย ์

ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจ า 

 มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 4 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุ ้น หุ ้นกู ้ตัว๋เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะ  

  ซ้ือหลักทรัพย์ดังกล่าว) หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน        

  ลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 

ผูล้งทุน.....................................................................................................     วนัท่ี............................................ 

                         (                                                                           ) 

 

                                                                                      ส าหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 
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     หนังสือแจง้ควำมประสงค ์

(ใหน้ ำเงินค่ำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

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

 

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

 

บญัชีกองทุนเลขท่ี  ………………………………………………………………………………………………. 

 

         มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั (“บริษัท”) น าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ในงวดสุดทา้ยของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ท่ีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้ดงัต่อไปน้ี  

(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน) 

 

 กองทุนเปิดเค ตรำสำรรฐัระยะสั้น (K-TREASURY)     เลขท่ีบญัชีกองทุน  ……………………………………………… 

 

 กองทุนเปิดเค ตรำสำรหน้ีระยะสั้น (K-SF)              เลขท่ีบญัชีกองทุน  ……………………………………………… 

 

         โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่ บริษัทจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติัของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางตามท่ีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีขา้พเจา้จะไดร้บั จะค านวณโดยใชร้าคาขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

         ขา้พเจา้ไดศึ้กษาท าความเขา้ใจขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเส่ียงของกองทุนตน้

ทางและกองทุนปลายทางแลว้ 

 

ลงช่ือ ..........................................................  ผูถื้อหน่วยลงทุน 

                                            วนัท่ี  .......................................................... 

 

หมำยเหตุ    หากท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงความประสงค ์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  โทรศพัท ์ 02 470 1976 หรือ 02 470 1983  โทรสาร 02 273 2279 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่ 

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

วนัท่ี  .................................................                          วนัท่ี  ........................................................... 

-เอกสารฉบบัน้ีมีไวส้ าหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ือแนบกบัใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน- 

 


