
กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผูมีเงินลงทุนสูง หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
Factsheet

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด กองทุนรวมที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซอน ขอมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

กองทุนเปดเค Complex Return 1 ป F หามขายผูลงทุนรายยอย

KCR1YF-BR
ประเภทกองทุนรวม / กลุมกองทุนรวม

• กองทุนรวมผสม
• กลุม Miscellaneous (ไมถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

• ลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากท้ังในและ/หรือตางประเทศ ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
ประมาณ 99.45% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเงินลงทุนเติบโตเปน 100% ของเงินลงทุน
ท้ังหมดเม่ือครบอายุโครงการ โดยมีการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือ

เงินฝากตางประเทศท้ังจำนวน และลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทสัญญาออปชั่นหรือวอรแรนทที่มีการจายผล
ตอบแทนอางอิงกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ประมาณ 0.55% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะไม
ปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอรแรนท
• อาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) รวมท้ัง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวง
หนาเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

• กองทุนจะลงทุนคร้ังเดียว โดยจะถือทรัพยสินที่ลงทุนไวจนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

การซ้ือหนวยลงทุน
วันทำการซ้ือ : 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ำ : 500,000 บาท
การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ำ : ไมมี

การขายคืนหนวยลงทุน
วันทำการขายคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
เวลาทำการ : -

การขายคืนข้ันต่ำ : ไมมี
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไมมี
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ดูหมายเหตุ

หมายเหตุ :  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิไมรับชำระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็ค ในวันสุดทายของระยะเวลาเสนอขาย (8 สิงหาคม 2565) 
• การสับเปล่ียนหนวยลงทุน (เขา) : ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุน K-CASH, K-MONEY, K-

TREASURY, K-SF และ K-SFPLUS เพื่อซื้อกองทุนน้ีในชวงระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกได 
• วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหทราบภายใน 30 วัน 
• ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : บริษัทจัดการจะนำเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
K-TREASURY หรือกองทุน K-SF (กองทุนปลายทาง) แลวแตกรณี ทั้งน้ีใหเปนไปตามคำแนะนำของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน ซ่ึงจะตองอยูภายใตกรอบท่ีบริษัทจัดการกำหนด

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของจำนวนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุน)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400

รวมคาใชจาย 3.4775

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการ
บริหารจัดการ 

• คาธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนเพียงอัตราประมาณการ ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจงอัตราคาธรรมเนียมการจัดการที่เรียก
เก็บจริงใหผูถือหนวยลงทุนทราบหลังจากไดลงทุนเรียบรอยแลว ท้ังน้ี ในกรณีที่กองทุนไดรับผลตอบแทนสูงกวาที่ไดเปด
เผยไวตอนเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการเพ่ิมเติมได โดยรวมแลวไมเกินรอยละ
2.1400 ตอปของจำนวนเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การขาย ไมมี ไมมี

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา ไมมี ไมมี

การโอนหนวย ตามที่เก็บจริง ไมเรียกเก็บ

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการ
บริหารจัดการ 

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
ลงทุนในตราสารหนี้ และสัญญาออปช่ันหรือวอรแรนทที่มีการจาย

ผลตอบแทนอางอิงกับราคาทองคำ

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 9 ส.ค. 65 (อาจเปลี่ยนแปลงได)

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย

อายุกองทุน 1 ป โดยไมต่ำกวา 11 เดือน และ
ไมเกิน 1 ป 1 เดือน

ผูจัดการกองทุนรวม
น.ส. ศิริรัตน ธรรมศิริ (ตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด :
ไมมี

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ *

ประเทศ % NAV

กาตาร 42.45  

จีน 38.00  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 19.00  

การจัดสรรการลงทุนในผูออกตราสาร 5 อันดับแรก *

ผูออก % NAV

Doha Bank 19.00  

Qatar National Bank 19.00  

Agricultural Bank of China 19.00  

Abu Dhabi Commercial Bank 19.00  

Bank of China 19.00  

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%) *

ในประเทศ National International

AA 19.00

A 61.45

BBB 19.00

* การจัดสรรการลงทุนดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงได
คำเตือน:
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยัน 
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ

www.kasikornasset.com

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

www.kasikornasset.com

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง 
ดานสภาพคลองไดในหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://www.kasikornasset.com/Pages/QRCode_Redirect.html?FileName=KCR1YF-BR.pdf&DocType=2
https://www.kasikornasset.com/Pages/QRCode_Redirect.html?FileName=KCR1YF-BR.pdf&DocType=1


   
 

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YF-BR) 
 

รายละเอียดการลงทุนของกองทนุ 

ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) ประมาณร้อยละ 99.45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนท้ังหมด 

ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก 

ตราสารที่ลงทุน* 
อันดับความน่าเชื่อถือของ 

ผู้ออกตราสาร** 
สัดส่วนการลงทุน
โดยประมาณ* 

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

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

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

เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ์ A1/Moody's 19.00% 

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

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 4.45% 

รวม 99.45% 

*บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จ าเปน็
และสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดยไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดย
บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อ่ืนแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุน
ของ บลจ. กสิกรไทย จ ากัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของเงิน
ลงทุนในส่วนท่ี 1 จะส่งผลให้เงินลงทุนในส่วนท่ี 2 เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการ
พิจารณาลงทุน 
ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนที่เหลือประมาณร้อยละ 0.55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
ประเภทสัญญาออปช่ัน (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) 

รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน 
สินทรัพย์อ้างอิง ราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) 

ราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) คือ ราคาทองค าต่อ 1 ทรอยออนซ์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
โดยราคาทองค าที่สัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์อ้างอิงจะใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg หน้า BFIX 
(https://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings)  
ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (BFIX Zone Tokyo 3.00 PM) 

สกุลเงิน สกุลเงินดอลลารส์หรัฐ (USD)   

อายุของสัญญาออปชัน่หรือ
วอร์แรนท์ 

ประมาณ 1 ปี (วันเริ่มต้นสัญญา ถึง วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) 

วันเร่ิมต้นสัญญา วันท่ีกองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ 

 



   

 

รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน (ต่อ) 
วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง วันสุดท้ายที่ประเมินราคาสินทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันท าการถัดไปแทน (ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันครบอายุโครงการ) 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง 

(ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันท าการใดหรือวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง / ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา) – 1 

อัตราส่วนร่วม 
(Participation Rate: PR) 

ร้อยละ 40 
  

อัตราผลตอบแทนชดเชย 
(Rebate Rate) 

ร้อยละ 0.25 จะได้รับเมื่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันท าการใด ตั้งแต่วันท าการถัดจากวันเริ่มต้นสญัญาถึงวัน
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงปรับเพิม่ขึ้นหรือลดลงมากกว่าร้อยละ 10 (ค่า Barrier) เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

ขนาดสัญญาออปชั่นหรือ
วอร์แรนท์ 

ประมาณร้อยละ 100 ของจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยขนาดสัญญาออปช่ันหรือวอร์
แรนท์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันท่ีลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน
หรือวอร์แรนท์ในสกลุเงินบาทจึงขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่น ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสีย่ง
ที่จะไดร้ับผลตอบแทนสูงหรือต่ ากว่าท่ีระบุไวไ้ด้ 

เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
การลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิปรับเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยผู้แทนการค านวณ
มูลค่ายตุิธรรมของสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) จะค านวณการจา่ยผลตอบแทนจาก
เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นจริง ซึ่งผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาร่วมกับผู้แทนการค านวณ โดยยดึถือผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เหตุการณ์ดังกล่าวมีดังนี ้
1)  การยกเลิกการประกาศราคาสนิทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง 
2)  ไม่สามารถประกาศราคาสินทรัพย์อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ 
3)  การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับท่ีส่งผลกระทบต่อสินทรพัย์อ้างอิงหรือสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ 
4)  คู่สัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกัน
ความเสีย่งเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิม่ขึ้นของอัตราการเสียภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ผู้ออกสัญญาออปชัน่หรือ
วอร์แรนท์ 

ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือไมต่่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade)  

หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ส่งผลให้อัตราส่วนร่วมและหรืออัตราผลตอบแทนชดเชยและ
หรือค่า Barrier ณ วันที่ลงทุนมากกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับอัตราส่วนร่วมและหรือ
อัตราผลตอบแทนชดเชยและหรือค่า Barrier เพิ่มขึ้น 

ราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) ย้อนหลัง 

 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 โดยใช้ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 



   

 

เง่ือนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทนุ ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีที ่ เง่ือนไข 
เงินต้นและผลตอบแทนทีก่องทุนจะได้รับ  

ณ วันครบอายุโครงการ 
1 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันท าการใดวันท าการหนึ่งท่ีอยู่ในช่วง

ระหว่างอายุสญัญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์  
(ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 10%  

หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%  
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก 
สัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ 0.25% 

2 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง  
ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรบัเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%  
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก 
สัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ 0.25% 

3 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง  
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไมเ่กิน 10%  

เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

ได้รับเงินต้นคืน 100% +  
ผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ันหรอืวอร์แรนท์ 

(ผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ =  
PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง| x เงินต้น) 

4 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง  
ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10%  

เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

ได้รับเงินต้นคืน 100% +  
ผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ันหรอืวอร์แรนท์ 

(ผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ =  
PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น) 

* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงทุกวันท าการ โดยใช้
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
 
 

แผนภาพผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ 
(ภายใต้สมมตฐิานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มกีารเปลี่ยนแปลง) 

 

 
 

 
 

  



   

 

ตัวอย่างการค านวณผลตอบแทน 
สมมติฐาน:   เงินลงทุน 1,000,000 บาท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 : ประมาณ 994,500 บาท ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ใน

อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 1,000,000 บาท  
 ส่วนที่ 2 : ประมาณ 5,500 บาท ลงทุนในสัญญาออปช่ัน (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคา

ทองค า XAUUSD (Gold Spot) 

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน 
สัดส่วนการลงทุน 

โดยประมาณ 

อัตราผลตอบแทน  
ณ วันครบอายุกองทุน  

(ประมาณ 1 ปี) 

เงินต้นและผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี) 

ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้ง
ในและ/หรือต่างประเทศ 

99.45% ประมาณ 0.96% 100.40% 

หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ*     0.40% 
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ส่วนท่ี 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
โดยประมาณ 

    100.00% 

ส่วนที่ 2 : สัญญาออปช่ันหรือ 
วอร์แรนท์ 

0.55% 
ตัวอย่างผลตอบแทนจากสญัญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ 

ตามตารางด้านล่าง 
* ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้
เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
ของจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 
** กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถช าระคืนเงินต้น 
ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอ่ืนใดตามที่ตกลงกันไว้ได้ 
 
- อัตราส่วนร่วม (Participation Rate : PR) จากการลงทุนในสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ คือ 40% 
- อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ คือ 0.25% 
- ราคาทองค า XAUUSD ตามตารางดังนี้ 

กรณีที ่
ราคาทองค า XAUUSD  

ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 
ราคาทองค า XAUUSD สูงสุด 

ในระหว่างอายุสัญญา 
ราคาทองค า XAUUSD 

ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง 
1 1,700 น้อยกว่า 1,530 หรือมากกว่า 1,870 

(ลดลงมากกว่า 10% หรือ เพิ่มขึ้นมากกว่า 10%  
จากวันเริ่มต้นสญัญา) 

ไม่น ามาพิจารณา 

2 1,700 อยู่ในช่วง 1,530 – 1,870 
(ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% จากวันเริ่มต้นสัญญา) 

น้อยกว่า 1,530 หรือมากกว่า 1,870 
(ลดลงมากกว่า 10% หรือ เพิ่มขึ้นมากกว่า 

10% จากวันเริ่มต้นสญัญา) 
3 1,700 อยู่ในช่วง 1,530 – 1,870 

(ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% จากวันเริ่มต้นสัญญา) 
1,530  

(ลดลง 10% จากวันเริ่มต้นสญัญา) 
4 1,700 อยู่ในช่วง 1,530 – 1,870 

(ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% จากวันเริ่มต้นสัญญา) 
1,870 

(เพิ่มขึ้น 10% จากวันเริ่มต้นสญัญา) 
 

  



   

 

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี 
(ภายใต้สมมตฐิานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มกีารเปลี่ยนแปลง) 

กรณีที ่ เง่ือนไข 
เงินต้น 
(บาท) 
(1) 

ผลตอบแทนชดเชย/
ผลตอบแทนจากสัญญา
ออปชั่นหรือวอร์แรนท์ 

(บาท) 
(2) 

รวมเงินต้นและผลตอบแทน
ทั้งหมดเมื่อครบอายุ

โครงการ* 
(บาท)  
(1)+(2) 

1 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันท าการใดวันท าการหนึ่งที่อยู่
ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์  

(ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง)  
ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือปรบัเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% 
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

1,000,000  0.25% x 1,000,000  
= 2,500  

1,002,500  
(หรือคิดเป็น 0.25%) 

2 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง  
ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรบัเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%  
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

1,000,000  0.25% x 1,000,000  
= 2,500 

1,002,500 
(หรือคิดเป็น 0.25%) 

3 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง  
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไมเ่กิน 10%  

เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา  
(จากกรณตีัวอย่างราคาลดลง 10%) 

1,000,000  40% x |[1,530/1,700] -1| 
x 1,000,000  
= 40,000 

1,040,000  
(หรือคิดเป็น 4%) 

4 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง  
ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10%  

เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา  
(จากกรณตีัวอย่างราคาเพิ่มขึ้น 10%) 

1,000,000  40% x [1,870/1,700] -1  
x 1,000,000  
= 40,000 

1,040,000  
(หรือคิดเป็น 4%) 

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการค านวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะ
ได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้ 
* จ านวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 
 
 

  



   

 

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (กรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง) 
ตัวอย่างที่ 1. กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท 
สมมติ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เท่ากับ 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน เท่ากับ 37 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
ตัวอย่างที่ 2. กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท 
สมมติ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เท่ากับ 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน เท่ากับ 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

ณ วันท่ีลงทุน ขนาดสัญญา 1,000,000 บาท เท่ากับ 1,000,000 บาท/36 = 27,777.78 ดอลลาร์สหรัฐ 

การเปลี่ยนแปลง
ของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ 

เงินต้นและผลตอบแทน รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั้งหมด
เมื่อครบอายุโครงการ

ประมาณ * 
(1)+(2) 

เงินต้น 
(1) 

ผลตอบแทนชดเชย/ผลตอบแทนจาก 
สัญญาออปชัน่หรือวอร์แรนท์ 

(2) 

1) กรณีค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
แข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับค่าเงิน
บาท 

1,000,000 
บาท 

กรณีที ่1  
ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 27,777.78 = 69.44 ดอลลารส์หรัฐ 
69.44 ดอลลาร์สหรัฐ x 37 = 2,569.28 บาท 

1,002,569.28 บาท 
(หรือคิดเป็น 0.26%) 

กรณีที ่2 
ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 27,777.78 = 69.44 ดอลลารส์หรัฐ 
69.44 ดอลลาร์สหรัฐ x 37 = 2,569.28 บาท 

1,002,569.28 บาท 
(หรือคิดเป็น 0.26%) 

กรณีที่ 3 
ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยอ์้างอิง| x เงินต้น 
40% x | [1,530/1,700] -1| x 27,777.78 = 1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ 
1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ x 37 = 41,111.07 บาท 

1,041,111.07 บาท 
(หรือคิดเป็น 4.11%) 

กรณีที่ 4 
ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยอ์้างอิง x เงินต้น 
40% x ([1,870/1,700] -1) x 27,777.78 = 1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ 
1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ x 37 = 41,111.07 บาท 

1,041,111.07 บาท 
(หรือคิดเป็น 4.11%) 

2) กรณีค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับค่าเงิน
บาท 

1,000,000 
บาท 

กรณีที ่1 
ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 27,777.78 = 69.44 ดอลลารส์หรัฐ 
69.44 ดอลลาร์สหรัฐ x 35 = 2,430.40 บาท 

1,002,430.40 บาท 
(หรือคิดเป็น 0.24%) 

กรณีที ่2 
ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 27,777.78 = 69.44 ดอลลารส์หรัฐ 
69.44 ดอลลาร์สหรัฐ x 35 = 2,430.40 บาท 

1,002,430.40 บาท 
(หรือคิดเป็น 0.24%) 

กรณีที่ 3 
ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยอ์้างอิง| x เงินต้น 
40% x | [1,530/1,700] -1| x 27,777.78 = 1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ 
1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ x 35 = 38,888.85 บาท 

1,038,888.85 บาท 
(หรือคิดเป็น 3.89%) 

กรณีที่ 4 
ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยอ์้างอิง x เงินต้น 
40% x ([1,870/1,700] -1) x 27,777.78 = 1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ 
1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ x 35 = 38,888.85 บาท 

1,038,888.85 บาท 
(หรือคิดเป็น 3.89%) 

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการค านวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะ
ได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้ 
* จ านวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 



   

 

 

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด 

ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ช้ัน 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 



   

 

หนังสือยินยอมรับทราบความเสีย่งจากการลงทุน 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทน ค าเตือน 
และความเสี่ยงของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YF-BR) ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวนเป็น
อย่างดีแล้วว่า  
1. กองทุน KCR1YF-BR จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เนื่องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการลงทุน

แบบซับซ้อน และมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป  
2. กองทุน KCR1YF-BR มีนโยบายลงทุนดังนี้ 

2.1 ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) ประมาณ 99.45% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนส าหรับเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด 
และกองทุน KCR1YF-BR มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ประเทศกาตาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.2 เงินลงทุนที่เหลือประมาณ 0.55% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะลงทุนในสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) โดยมีขนาดสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ประมาณ 100% ของจ านวน
เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์จะขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันค านวณผลตอบแทนแข็งค่าขึ้นจากวันลงทุน กองทุนจะ
ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น แต่ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนลดลง (ตามตัวอย่างในหนังสือช้ีชวน
ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ) 

3. เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน ดังตารางต่อไปนี้ 
เง่ือนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทนุ ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีที ่ เง่ือนไข 
เงินต้นและผลตอบแทนทีก่องทุนจะได้รับ  

ณ วันครบอายุโครงการ 
1 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันท าการใดวันท าการหนึ่งท่ีอยู่

ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์  
(ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 10% 

หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%  
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก 
สัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ 0.25% 

2 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง  
ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรบัเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%  
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก 
สัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ 0.25% 

3 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง  
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไมเ่กิน 10%  

เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

ได้รับเงินต้นคืน 100% +  
ผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ันหรอืวอร์แรนท์ 

(ผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ =  
PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง| x เงินต้น) 

4 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง  
ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง  

ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

ได้รับเงินต้นคืน 100% +  
ผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ันหรอืวอร์แรนท์ 

(ผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ =  
PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น) 

* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงทุกวันท าการ โดย
ใช้ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
** กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถช าระคืนเงินต้น 
ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอ่ืนใดตามที่ตกลงกันไว้ได้ 



   

 

 
แผนภาพผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ 

(ภายใต้สมมตฐิานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มกีารเปลี่ยนแปลง) 
 

 
 
 
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………….…. เลขท่ีบัญชีกองทุน ………………………….………….………………  
รับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้  เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนใน 
กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YF-BR) รวมถึงความเสี่ยง และค าเตือนในการลงทุน  
ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวน ที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพัน ตนเองตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือช้ีชวนของบริษัทจัดการทุกประการ 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................................................. 
(ผู้ลงทุน) 

 
 

วันท่ี....................................................................... 
 

 
 
 
 

 
                                                             

ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 
 



   

 

หนังสือยินยอมรับทราบความเสีย่งจากการลงทุน 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทน ค าเตือน 
และความเสี่ยงของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YF-BR) ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวนเป็น
อย่างดีแล้วว่า  
1. กองทุน KCR1YF-BR จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เนื่องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการลงทุน

แบบซับซ้อน และมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป  
2. กองทุน KCR1YF-BR มีนโยบายลงทุนดังนี้ 

2.1 ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) ประมาณ 99.45% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนส าหรับเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด 
และกองทุน KCR1YF-BR มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ประเทศกาตาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.2 เงินลงทุนที่เหลือประมาณ 0.55% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะลงทุนในสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) โดยมีขนาดสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ประมาณ 100% ของจ านวน
เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์จะขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันค านวณผลตอบแทนแข็งค่าขึ้นจากวันลงทุน กองทุนจะ
ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น แต่ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯอ่อนค่าลง กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนลดลง (ตามตัวอย่างในหนังสือช้ีชวน
ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ) 

3. เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน ดังตารางต่อไปนี้ 
เง่ือนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทนุ ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีที ่ เง่ือนไข 
เงินต้นและผลตอบแทนทีก่องทุนจะได้รับ  

ณ วันครบอายุโครงการ 
1 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันท าการใดวันท าการหนึ่งที่อยู่

ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์  
(ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 10% 

หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%  
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก 
สัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ 0.25% 

2 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง  
ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรบัเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%  
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก 
สัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ 0.25% 

3 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง  
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไมเ่กิน 10%  

เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

ได้รับเงินต้นคืน 100% +  
ผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ันหรอืวอร์แรนท์ 

(ผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ =  
PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง| x เงินต้น) 

4 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง  
ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง  

ณ วันเริ่มต้นสญัญา 

ได้รับเงินต้นคืน 100% +  
ผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ันหรอืวอร์แรนท์ 

(ผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ันหรือวอร์แรนท์ =  
PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น) 

* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงทุกวันท าการ โดย
ใช้ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
** กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถช าระคืนเงินต้น 
ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอ่ืนใดตามที่ตกลงกันไว้ได้ 



   

 

 
แผนภาพผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ 

(ภายใต้สมมตฐิานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มกีารเปลี่ยนแปลง) 
 

 
 
 
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………….…. เลขท่ีบัญชีกองทุน ………………………….………….………………  
รับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้  เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนใน 
กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YF-BR) รวมถึงความเสี่ยง และค าเตือนในการลงทุน  
ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวน ที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือช้ีชวนของบริษัทจัดการทุกประการ 

 
 

 
 
 
 
 
 

.................................................................................................................. 
(ผู้ลงทุน) 

 
 

วันท่ี....................................................................... 
 

 
 
 
 

 ส าหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน 
 



   

 

    

  หนังสือแจ้งความประสงค์ 

(ให้น าเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

ข้าพเจ้า  ............................................................................................................................................................ 

 

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน  ................................................................................................(“กองทุนต้นทาง”) 

 

บัญชีกองทุนเลขท่ี  …………………………………………………………………………………………... 

 

         มีความประสงค์จะให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัท”) น าเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในงวด
สุดท้ายของกองทุนต้นทางไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ดังต่อไปนี้   
(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน) 

 

 กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสัน้ (K-TREASURY)     เลขท่ีบัญชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF)                เลขท่ีบัญชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

         โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะน าเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทางไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ตามที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ข้าพเจ้าจะได้รับ จะค านวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง  
         ข้าพเจ้าได้ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี่ยงของกองทุนต้นทางและ
กองทุนปลายทางแล้ว 

 
ลงช่ือ ..........................................................  ผู้ถือหน่วยลงทุน 

                                                           วันท่ี  .......................................................... 

 

หมายเหตุ    หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์  โปรดตดิต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ายบริการธุรกจิหลักทรัพย์  

 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  โทรศัพท์  0-2470-1976 หรือ 0-2470-1983  โทรสาร 0-2273-2279 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 

ผู้รับ  .................................................                         ผู้ตรวจสอบข้อมูล  ......................................... 

วันท่ี  .................................................                                    วันท่ี  .............................................................. 

 

– เอกสารฉบับน้ีมีไว้ส าหรับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อแนบกับใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน – 

 
 


