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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  
K Complex Return 3YC Fund Not for Retail Investors  

KCR3YC-AI 
 

กองทุนรวมผสมแบบไม่กาํหนดสดัส่วนการลงทุน 
ในตราสารหนี< และสญัญาวอรแ์รนท ์

 
กองทุนที@ลงทุนแบบมีความเสี@ยงทั<งในและตา่งประเทศ 

 

หนงัสือชี< ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

การเขา้ร่วมตอ่ตา้นทุจริต : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

ขอ้มลู ณ วนัที� 12 ธนัวาคม 2561 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 
(กองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั<น) 

กองทุนรวมที@มีความเสี@ยงสูงหรอืซบัซอ้น IPO: 22 – 31 มกราคม 2562 

คุณกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี< เหมาะกบัใคร? 

คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่าธรรมเนียม 

ผลการดาํเนินงาน 

ขอ้มูลอื@นๆ 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที@ลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี< ในช่วงเวลา 3 ปีได ้และกองทุนนี< ลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อก 
 จงึมีความเสี@ยงที@ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 

 

Fund ID: F32 
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� นโยบายการลงทุน 
 
กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื* อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาวอรแ์รนท ์(Warrant) ที�มีการจ่าย
ผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง (Index level) คือ ดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 
ประมาณ 6% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และจะลงทุนในตราสารหนี* และ/หรือเงินฝากทั*งในและ
ต่างประเทศ ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณ 94% ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื�อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั*งหมด เมื�อครบ
อายุโครงการ 
 
อยา่งไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี* ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ �ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non – 
Investment grade) เฉพาะกรณีที�ตราสารหนี* นั*นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้
(Investment grade) ขณะที�กองทุนลงทุนเท่านั*น  
 
ทั*งนี*  กองทุนจะชาํระคืนเงินตน้เต็มจาํนวนใหผู้ล้งทุน โดยกองทุนจะชาํระคืนเงินตน้ 2.5% ของเงินลงทุน ณ สิ* นปี
ที� 1 และ 2 และ 95% ของเงินลงทุน พรอ้มผลตอบแทน (ถา้มี) เมื�อครบอายุโครงการ 
 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที�มีสญัญาซื* อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) รวมทั*งอาจลงทุนในสญัญาซื* อขาย
ล่วงหน้าเพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสาํหรบัการลงทุน
ในตราสารหนี* และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน (Hedging) ทั*ง
จาํนวน ทั*งนี*  กองทุนไมไ่ดป้้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนในส่วนผลตอบแทนของสญัญาวอรแ์รนท ์

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

 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 
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ประมาณการตราสารและสดัส่วนที@ลงทุน 

ตราสารที@ลงทุน 
อนัดบัความน่าเชื@อถือ
ของผูอ้อกตราสาร 

สดัส่วนการลงทุน 
โดยประมาณ 

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 24.00% 
เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 24.00% 
หุน้กูบ้ริษัท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน), ประเทศไทย  A+/TRIS 24.00% 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิ และไมมี่ประกนัของบริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
(มหาชน), ประเทศไทย 

A-/TRIS 22.00% 

สญัญาวอรแ์รนท ์ที�ออกโดย JP Morgan Structure Product B.V.  
คํ*าประกนัโดย JP Morgan Chase Bank N.A. 

Aa2/Moody's 6.00% 

รวม 100.00% 
* บริษัทจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการเปลี�ยนแปลงทรพัยสิ์นที�ลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนไดต่้อเมื�อเป็นการดาํเนินการภายใตส้ถานการณที์�จาํเป็นและ

สมควรเพื�อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั โดยไมท่าํใหค้วามเสี�ยงของทรพัยสิ์นที�ลงทุนเปลี�ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาํคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตรา

สารหนี* อื�นแทน และ/หรือเพิ�มเติมจากตราสารที�ระบุไวข้า้งตน้ ซึ�งตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  โดยประมาณการอตัรา

ผลตอบแทนของตราสารที�ลงทุนอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ทั*งนี*  การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที�ประมาณการไว ้

** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�แสดงขา้งตน้ เป็นเพยีงหนึ�งในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�บริษัทจดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน 

รายละเอียดของสญัญาวอรแ์รนทท์ี@กองทุนลงทุน 
ดชันีอา้งอิง: ดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 

วนัที@เริ@มใชด้ชันี 16 สิงหาคม 2559 

ตวัชี< วดั ดชันี S&P 500  

Bloomberg Ticker SPECFR6P Index 

สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

ผูจ้ดัทาํดชันี S&P Dow Jones Indices LLC 

Website https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-economic-cycle-factor-rotator-index 

S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (SPECFR6P Index) เป็นดชันีที� S&P จดัทาํขึ* น ประกอบดว้ยดชันีย่อย 4 ดชันี 
(sub-indices) ไดแ้ก่ 

1.  S&P Buyback Daily Risk Control 6% Excess Return Index (SPECFB6P Index)  
2.  S&P Low Volatility High Dividend Daily Risk Control 6% Excess Return Index (SPECFL6P Index)  
3.  S&P Value Daily Risk Control 6% Excess Return Index (SPECFV6P Index)  
4.  S&P Momentum Daily Risk Control 6% Excess Return Index (SPECFM6P Index)  

ดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (SPECFR6P Index) เกิดจากการใชด้ชันียอ่ยที�สะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนให้
เหมาะสมกบัแต่ละช่วงของวฏัจกัรเศรษฐกิจ โดยจะเลือกใชด้ชันียอ่ยทีละ 1 ดชันี ซึ�งจะมีการพิจารณาปรบัเปลี�ยนดชันียอ่ยทุก
เดือน (monthly basis) โดยองคป์ระกอบของแต่ละดชันียอ่ยจะมีการจดัสรรสดัส่วนการลงทุนเป็นรายวนั (daily basis) 
ระหวา่งหุน้ ตราสารหนี*  (S&P 5-Year U.S. Treasury Note Futures Excess Return Index : SPUST5P Index) และเงินสด 
โดยมีเป้าหมายจาํกดัความผนัผวนไวที้� 6% ต่อปี 
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ดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index จะใชด้ชันี Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) ซึ�งเป็นดชันีชี* วดั
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรฐัฯ ในการระบุวา่เศรษฐกิจอยูใ่นช่วงชะลอตวั (Slowdown) ช่วงถดถอย (Recession) ช่วงฟื* นตวั 
(Recovery) หรือช่วงขยายตวั (Expansion) กลยุทธก์ารลงทุนในแต่ละช่วงวฏัจกัรเศรษฐกิจมีรายละเอียดดงันี*  

วฏัจกัรเศรษฐกิจ 
กลยุทธ ์
การลงทุน 

ดชันียอ่ยที@ลงทุน ลกัษณะหุน้ที@เป็นส่วนประกอบของดชันียอ่ย 

ช่วงชะลอตวั 
(Slowdown) 

Quality 
S&P Buyback Daily Risk 
Control 6% Excess Return 
Index (SPECFB6P Index) 

หุน้ที�มีอตัราผลตอบแทนจากกระแสเงินสด (Free 
cash flow) สงูสุด โดยพิจารณาจากหุน้ที�มีอตัราส่วน
การซื* อคืน (Buyback ratio) สงูสุด 

ช่วงถดถอย 
(Recession) 

Low Volatility 
(High Dividend) 

S&P Low Volatility High 
Dividend Daily Risk Control 
6% Excess Return Index 
(SPECFL6P Index) 

หุน้ที�มีอตัราการจ่ายเงินปันผลสงูสุดในช่วง 12 เดือน 
และมีความผนัผวนตํ �าสุดในช่วง 1 ปี 

ช่วงฟื* นตวั 
(Recovery) 

Value 

S&P Value Daily Risk Control 
6% Excess Return Index 
(SPECFV6P Index) 

พิจารณาหุน้จากอตัราส่วนมลูค่าตามบญัชีต่อราคา 
(Book value to price ratio) อตัราส่วนกาํไรต่อราคา 
(Earning to price ratio) และอตัราส่วนยอดขายต่อ
ราคา (Sales to price ratio) 

ช่วงขยายตวั 
(Expansion) 

Momentum 
S&P Momentum Daily Risk 
Control 6% Excess Return 
Index (SPECFM6P Index) 

หุน้ที�มีผลการดาํเนินงานดีอยา่งต่อเนื�อง 
 

 

ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index  
ณ วนัที@ 30 พฤศจกิายน 2561 

 
ผลตอบแทนสะสม ผลตอบแทนเฉลี@ยต่อปี 

ตั<งแตต่น้ปี 1 เดือน 3 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 

ดชันี -1.62 % 0.22 % -5.87 % -1.28 % 7.03 % 5.95 % 7.62 % 

ตวัชี< วดั 3.24 % 1.79 % -4.87 % 4.25 % 9.88 % 8.86 % 11.91 % 

หมายเหตุ: (1) ขอ้มลูจาก Factsheet ของดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index ณ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2561 
              (2) ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

สกุลเงินที@ลงทุนในสญัญาวอรแ์รนท:์ สกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) 

อายุตราสาร: 3 ปี 

อตัราส่วนร่วม (Participation Rate): 115% 

ทั*งนี*  อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดชันีอา้งอิงอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้หากสภาวะตลาดมีการเปลี�ยนแปลงหรือ
เป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

เงื@อนไขการจา่ยผลตอบแทน: ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาวอรแ์รนทขึ์* นอยูก่บัการเพิ�มขึ* นของระดบัของดชันี S&P 
Economic Cycle Factor Rotator Index โดยสามารถเพิ�มขึ* นแบบไมจ่าํกดั ดงันั*น กองทุนจะไดร้บัผลตอบแทนแบบไมจ่าํกดั 
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กองทุนสงวนสิทธิที�จะนําเงินส่วนที�ลงทุนในสญัญาวอรแ์รนทไ์ปลงทุนในทรพัยสิ์นอื�นที�ใกลเ้คียงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน จนครบอายุกองทุน โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ�งผลตอบแทนอาจเปลี�ยนแปลงจากที�
กาํหนดไว ้ในกรณีที�เกิดเหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึ�งต่อดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (ดชันีอา้งอิง) 
ดงัต่อไปนี*  

1)  มีการยกเลิกดชันีอา้งอิง 
2)  ดชันีอา้งอิงหยุดการคาํนวณ อนัเนื�องมาจากตลาดหลกัทรพัยที์�เกี�ยวขอ้งปิดทาํการติดต่อกนั 3 วนัทาํการ 
หรือผูใ้หบ้ริการดชันีงดประกาศระดบัของดชันีติดต่อกนั 3 วนัทาํการ 
3)  มีการเปลี�ยนแปลงวิธีการคาํนวณดชันี 
4)  มีการเปลี�ยนแปลงผูใ้หบ้ริการดชันี 
5)  มีการเปลี�ยนแปลงกฎหมายหรือขอ้บงัคบัที�ส่งผลกระทบต่อดชันีอา้งอิง 
6)  ผูอ้อกสญัญาวอรแ์รนทที์�มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง มีตน้ทุนในการป้องกนัความ
เสี�ยงเพิ�มขึ* น เช่น จากการเพิ�มขึ* นของอตัราการเสียภาษีอากร ค่าใชจ้่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
7)  มีเหตุการณใ์ดๆที�ทาํใหผู้อ้อกสญัญาวอรแ์รนทที์�มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิงไม่
สามารถป้องกนัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของระดบัดชันีอา้งอิงได ้โดยผูอ้อกสญัญาวอรแ์รนทไ์ดใ้ชค้วาม
พยายามอยา่งถึงที�สุดในการแกไ้ขปัญหาแลว้ แต่อยา่งไรก็ตามผูอ้อกสญัญาวอรแ์รนทย์งัคงไดร้บัผลกระทบ
ดงัต่อไปนี*   
          1. ไมส่ามารถหา สรา้ง สรา้งใหม ่ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือสินทรพัยเ์พื�อป้องกนั
ความเสี�ยงดา้นราคาตามเงื�อนไขและขอ้ผูกพนัที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาวอรแ์รนทนั์*น หรือ 
          2. ไมส่ามารถขายหรือไมไ่ดร้บัการชาํระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรพัยที์�ลงทุน 
 

เงื@อนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน 

 
เงื@อนไข 

เงินตน้และผลตอบแทน 
ที@จะไดร้บั 

กรณีที@ 1 ระดบัของดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 
ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง มากกว่า วนัเริ�มตน้สญัญา 

100% ของเงินตน้ + 
ผลตอบแทนไมจ่าํกดั 

กรณีที@ 2 ระดบัของดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 
ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง เท่ากบั วนัเริ�มตน้สญัญา 

100% ของเงินตน้ 

กรณีที@ 3 ระดบัของดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 
ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง นอ้ยกว่า วนัเริ�มตน้สญัญา 

100% ของเงินตน้ 
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สูตรการคาํนวณผลตอบแทน 

ผลตอบแทนที�จะไดร้บั = PR x Max [0%, (Final Index Level / Initial Index Level) – 100%] 
 

PR = อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) 

Final Index Level = ระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง 

Initial Index Level = ระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 
 
วนัเริ�มตน้สญัญา คือ วนัที�กองทุนเริ�มลงทุนในสญัญาวอรแ์รนท ์หากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดของดชันีอา้งอิง ซึ�งไมมี่
การคาํนวณดชันีอา้งอิงนั*น ใหใ้ชร้ะดบัของดชันีของวนัทาํการถดัไป 
 
บริษัทจดัการจะแจง้วนัพิจารณาดชันีอา้งอิงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัจดทะเบียน
ทรพัยสิ์นเป็นกองทุน แต่หากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดใหเ้ลื�อนเป็นวนัทาํการถดัไป ทั*งนี*  วนัพิจารณาดชันีอา้งอิงอาจ
เปลี�ยนแปลงได ้ในกรณีที�สถานการณก์ารลงทุนทั*งในและหรือต่างประเทศไมเ่หมาะสมและจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบ
โดยเร็ว 

 

การคาํนวณผลตอบแทน 

ตวัอย่างการไดร้บัคืนเงินตน้และผลตอบแทนจากการลงทุน 
สมมตฐิาน: 

- เงินลงทุน 1,000,000 บาท 
- ประมาณการการชาํระคืนเงินตน้จากการรบัซื* อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั คือ 2.5% ณ สิ* นปีที� 1 และ 2 และ 

95% เมื�อครบอายุกองทุน  
- อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index จากการลงทุนใน

สญัญาวอรแ์รนท ์คือ 115% 
- ระดบัของดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index ดงันี*  

 
ระดบัของดชันี 

S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 
ณ วนัเริ@มตน้สญัญา 

ระดบัของดชันี 
S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 

ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง 

กรณีที@ 1 400 440 

กรณีที@ 2 400 400 

กรณีที@ 3 400 360 
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ตวัอย่างรูปแบบการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทน ในแตล่ะกรณี 

 เงินตน้และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินตน้และ
ผลตอบแทนทั*งหมด
ของกองทุนเมื�อครบ

อายุโครงการ
ประมาณ 3 ปี *** 
(1)+(2)+(3)+(4) 

เงินตน้ที�ไดร้บัจาก
การรบัซื* อคืน
อตัโนมติั  

ณ สิ* นปีที� 1 * 
(1) 

เงินตน้ที�ไดร้บัจากการ
รบัซื* อคืนอตัโนมติั  
ณ สิ* นปีที� 2 * 

(2) 

เงินตน้ที�ไดร้บัเมื�อครบ
อายุกองทุน * 

 (3) 

ผลตอบแทนที�ไดร้บัเมื�อ
ครบอายุกองทุน ** 

(4) 

กรณีที� 
1 

2.5% ของเงินลงทุน 
 

 
 

1,000,000 x 2.5%  
= 25,000 บาท 

2.5% ของเงินลงทุน 
 

 
 

1,000,000 x 2.5%  
= 25,000 บาท 

95% ของเงินลงทุน 
 

 
 
1,000,000 x 95%  

= 950,000 บาท 

115% x Max [0%,  
(440/400) – 100%]  

= 11.5% 
 

1,000,000 x 11.5%  
= 115,000 บาท 

1,115,000 บาท 

กรณีที� 
2 

2.5% ของเงินลงทุน 
 

 
 

1,000,000 x 2.5%  
= 25,000 บาท 

2.5% ของเงินลงทุน 
 

 
 

1,000,000 x 2.5%  
= 25,000 บาท 

95% ของเงินลงทุน 
 

 
 
1,000,000 x 95%  

= 950,000 บาท 

115% x Max [0%,  
(400/400) – 100%]  

= 0% 
 

1,000,000 x 0%  
= 0 บาท 

1,000,000 บาท 

กรณีที� 
3 

2.5% ของเงินลงทุน 
 

 
 

1,000,000 x 2.5%  
= 25,000 บาท 

2.5% ของเงินลงทุน 
 

 
 

1,000,000 x 2.5%  
= 25,000 บาท 

95% ของเงินลงทุน 
 

 
 
1,000,000 x 95%  

= 950,000 บาท 

115% x Max [0%,  
(360/400) – 100%]  

= 0% 
 

1,000,000 x 0%  
= 0 บาท 

1,000,000 บาท 

 

หมายเหตุ:  
* กองทุนชาํระคืนเงินตน้เต็มจาํนวน 
** เงินลงทุนในสญัญาวอรแ์รนทจ์ะถกูแปลงเป็นเงินสกุลดอลลารส์หรฐั ณ วนัที�ลงทุน ดงันั*น ผลตอบแทนอาจเปลี�ยนแปลงได ้โดย
ขึ* นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี�ยงที�จะไดร้บัผลตอบแทนสงูหรือตํ �ากวา่ที�ระบุไวไ้ด ้
*** จาํนวนเงินการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนเป็นจาํนวนเงินหลงัหกัค่าใชจ้า่ยแลว้ 
**** ตวัเลขเงินตน้และผลตอบแทนเป็นเพียงตวัอยา่งการคาํนวณเพื�อประกอบการอธิบายเท่านั*น มิไดเ้ป็นการรบัประกนัวา่ผูล้งทุนจะ
ไดร้บัผลตอบแทนตามที�แสดงไว ้
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ตวัอย่างการไดร้บัผลตอบแทนของกรณีที@ 1 ตามการเปลี@ยนแปลงของอตัราแลกเปลี@ยนเงินสกุลดอลลารส์หรฐั 

จากตวัอยา่งรปูแบบการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนตามกรณีที� 1 ผลตอบแทนที�ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั อาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยขึ* นอยูก่บั
อตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลดอลลารส์หรฐั ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน 

1) กรณีค่าเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึ* นเมื�อเทียบกบัค่าเงินบาท  
สมมติ: อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ลงทุน เท่ากบั 33 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 
          อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน เท่ากบั 34 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 
 

2) กรณีค่าเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัค่าเงินบาท 
สมมติ: อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ลงทุน เท่ากบั 33 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 
          อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน เท่ากบั 32 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 
 
ณ วนัที�ลงทุน เงินลงทุน 1,000,000 บาท เท่ากบั 1,000,000 บาท/33 = 30,303.03 ดอลลารส์หรฐั  

การ
เปลี�ยนแปลง
ของอตัรา
แลกเปลี�ยน
เงินดอลลาร์

สหรฐั 

เงินตน้และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินตน้และ
ผลตอบแทนทั*งหมด
ของกองทุนเมื�อครบ

อายุโครงการ
ประมาณ 3 ปี *** 
(1)+(2)+(3)+(4) 

เงินตน้ที�ไดร้บัจาก
การรบัซื* อคืน
อตัโนมติั  

ณ สิ* นปีที� 1 * 
(1) 

เงินตน้ที�ไดร้บัจาก
การรบัซื* อคืน
อตัโนมติั  

ณ สิ* นปีที� 2 * 
(2) 

เงินตน้ที�ไดร้บัเมื�อ
ครบอายุกองทุน * 

 (3) 

ผลตอบแทนที�ไดร้บั 
เมื�อครบอายุกองทุน ** 

(4) 

1) กรณี
ค่าเงิน
ดอลลาร์
สหรฐัแข็งค่า
ขึ* นเมื�อเทียบ
กบัค่าเงิน
บาท 

 
 
 
 

2.5%  
ของเงินลงทุน 

 
 

1,000,000 บาท  
x 2.5%  

= 25,000 บาท 

 
 
 
 

2.5%  
ของเงินลงทุน 

 
 

1,000,000 บาท  
x 2.5%  

= 25,000 บาท 

 
 
 
 

95%  
ของเงินลงทุน 

 
 

1,000,000 บาท  
x 95%  

= 950,000 บาท 

115% x Max [0%,  
(440/400) – 100%]  

= 11.5% 
 

30,303.03 ดอลลารส์หรฐั x 11.5%  
= 3,484.85 ดอลลารส์หรฐั 

 
3,484.85 ดอลลารส์หรฐั x 34  

= 118,484.90 บาท 

1,118,484.90 
บาท 

2) กรณี
ค่าเงิน
ดอลลาร์
สหรฐัอ่อน
ค่าลงเมื�อ
เทียบกบั
ค่าเงินบาท 

115% x Max [0%,  
(440/400) – 100%]  

= 11.5% 
 

30,303.03 ดอลลารส์หรฐั x 11.5%  
= 3,484.85 ดอลลารส์หรฐั 

 
3,484.85 ดอลลารส์หรฐั x 32  

= 111,515.20 บาท 

1,111,515.20 
บาท 

หมายเหตุ:  
* กองทุนชาํระคืนเงินตน้เต็มจาํนวน 
** เงินลงทุนในสญัญาวอรแ์รนทจ์ะถูกแปลงเป็นเงินสกุลดอลลารส์หรฐั ณ วนัที�ลงทุน ดงันั*น ผลตอบแทนอาจเปลี�ยนแปลงได ้โดยขึ* นอยูก่บัอตัรา
แลกเปลี�ยน ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี�ยงที�จะไดร้บัผลตอบแทนสงูหรือตํ �ากวา่ที�ระบุไวไ้ด ้
*** จาํนวนเงินการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนเป็นจาํนวนเงินหลงัหกัค่าใชจ้า่ยแลว้ 
**** ตวัเลขเงินตน้ ผลตอบแทน และอตัราแลกเปลี�ยนเงินดอลลารส์หรฐั เป็นเพียงตวัอยา่งการคาํนวณเพื�อประกอบการอธิบายเท่านั*น มิไดเ้ป็นการ
รบัประกนัวา่ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามที�แสดงไว ้
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� ผูล้งทุนที�คาดหวงัผลตอบแทนที�สงูกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที�อาจตํ �ากวา่หุน้ได ้
� ผูล้งทุนที�ยอมรบัและเขา้ใจวา่อาจขาดทุนและสญูเสียเงินตน้ หากผูอ้อกตราสารหรือเงินฝากที�กองทุนลงทุน 

ไมส่ามารถชาํระเงินตน้และดอกเบี* ยคืนได ้
� ผูล้งทุนที�สามารถลงทุนไดต้ลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 3 ปี  โดยคาดหวงัผลตอบแทนที�ดีกวา่ 

การลงทุนในตราสารหนี* ทั �วไป 
� ผูล้งทุนที�ตอ้งการรบัผลตอบแทนเพิ�มเติมจากการปรบัขึ* นของราคาสินทรพัยอ์า้งอิง 
 

กองทุนรวมนี< เหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมนี* ไม่เหมาะกบัใคร 

� ผูล้งทุนที�เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินที�แน่นอน  
� ผูล้งทุนที�ตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื�อรบัเงินในช่วงเวลา 3 ปี 

 

 

ทาํอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเสี@ยงของกองทุนนี<  

� อ่านหนังสือชี* ชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

        อยา่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสี�ยงของกองทุนรวมนี* ดีพอ 
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คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

คาํเตอืนที@สาํคญั 
� กองทุนนี* เป็นผลิตภัณฑใ์นตลาดทุนที�มีความเสี�ยงสูงหรือมีความซับซอ้น ซึ�งมีความแตกต่างจากการลงทุนใน

กองทุนรวมทั �วไป ผูล้งทุนควรจดัสรรเงินลงทุนในสินทรพัยอื์�นเพื�อเป็นการกระจายความเสี�ยงใหเ้หมาะสมกับ
ระดับความเสี�ยงที�ผูล้งทุนยอมรบัไดแ้ละควรสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียด
จากเอกสารประกอบการเสนอขายใหเ้ขา้ใจก่อนลงทุน 

� กองทุนมีหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น ผูล้งทุนควรศึกษาใหเ้ขา้ใจก่อนลงทุน 
� กองทุนมีการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที� มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั*น 

ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื�อนไหวของราคาสญัญาวอรแ์รนท ์อาจไม่เท่ากบัความเคลื�อนไหวของ
ระดบัของดชันี 

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

� กองทุนอาจลงทุนกระจุกตวัในประเทศกาตาร ์ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอรต์การลงทุน

โดยรวมของตนเองดว้ย 

� ผลตอบแทนของกองทุนขึ* นอยู่กับระดับของดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (ดัชนีอา้งอิง) 
ดงันั*น ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูของดชันีอา้งอิงก่อนตดัสินใจลงทุน  

� อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการ
เปลี�ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัจดทะเบียนทรพัยสิ์นเป็นกองทุน 

� กองทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามที�คาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารที�กองทุนลงทุน
ไมส่ามารถชาํระเงินตน้และดอกเบี* ยคืนได ้

� กองทุนไมไ่ดป้้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนในส่วนผลตอบแทนของสญัญาวอรแ์รนท ์จึงทาํใหก้องทุนมี
ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน ทั*งนี*  กองทุนจะป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนทั*งจาํนวน สาํหรบัการ
ลงทุนในตราสารหนี* และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ 
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 แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสี@ยงของกองทุนรวม 

ปัจจยัความเสี@ยงที@สาํคญั 
• ความเสี@ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (SD)  
 
 
 
• ความเสี@ยงจากการกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหนึ@ง (High Issuer Concentration Risk) 
การกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกตราสารรวม 
 

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

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

ทั<งหมด/เกือบทั<งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกนั 

 
* กองทุนป้องกนัความเสี�ยง FX ทั*งหมด สาํหรบัการลงทุนในตราสารหนี* และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ 
และไมป้่องกนัความเสี�ยง FX ในส่วนผลตอบแทนของสญัญาวอรแ์รนท ์
 
 

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

ต ํ @า   สูง   

ต ํ @า สูง 
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ค่าธรรมเนียมที@เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

   

 

 

 

 

 

 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื< อคืน ไมเ่รียกเก็บ ไมเ่รียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี@ยน 

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื* อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใด

จะสงูกวา่ 

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื* อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใด

จะสงูกวา่ 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื�นใดแลว้ 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที�คุณจะไดร้บั  
ดงันั*น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 
 

ค่าธรรมเนียมที@เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(% ตอ่ปีของจาํนวนเงินที@ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมที@เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซื< อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

สูงสุดไม่เกิน  
3.2100% 

สูงสุดไม่เกิน 
0.0535% 

สูงสุดไม่เกิน 
0.1070% 

สูงสุดไม่เกิน 
1.0700% 

สูงสุดไม่เกิน 
4.4405% 

ค่า
ธร
รม

เนี
ยม

ที@เ
รีย
กเ
ก็บ

จร
ิง 

(%
 ต
อ่ปี

ขอ
งจ
าํน
วน
เงิ
นท

ี@ได
ร้บั
จา
ก

กา
รเ
สน

อข
าย
หน่

วย
ลง
ทุน

) 

1.0700% 
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* ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมมี่ 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

วนัที@จดทะเบียน 4 กุมภาพนัธ ์2562 

อายุโครงการ ประมาณ 3 ปี โดยไมต่ํ �ากว่า 2 ปี 11 เดือน และไมเ่กิน 3 ปี 1 เดือน 

ซื< อและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

  

จาํนวนเงินทุนของโครงการ   : 5,000 ลา้นบาท และเพิ�มไดไ้มเ่กิน 750 ลา้นบาท 

วนัทาํการซื* อ                     : 22 – 31 มกราคม 2562 
มลูค่าขั*นตํ �าของการซื* อ       : 500,000 บาท 
การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน       :  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน
จากกองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิเค ตราสารรฐั 
ระยะสั*น กองทุนเปิดเค ตราสารหนี* ระยะสั*น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั      
เพื�อซื* อกองทุนนี*  ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั*งแรกได ้
 
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิที�จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื�อ
ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูที้�มีถิ�นฐานอยูใ่น
สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น
ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�งจดัใหมี้ขึ* นและดาํเนินกิจกรรมใน
สหรฐัอเมริกา 

วนัทาํการขายคืน  : บริษัทจดัการจะรบัซื* อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ณ สิ* นปีที� 1 
และ 2 และเมื�อครบอายุกองทุน โดยจะประกาศวนัทาํการรบัซื* อคืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมติัใหท้ราบภายใน 15 วนัทาํการ  
 

ขอ้มูลอื@นๆ 

ผลการดาํเนินงานในอดีต 

ประเภทกองทุนรวมเพื@อใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ  - 

ดชันีชี< วดั : ไม่มี เนื�องจากกองทุนไม่สามารถวดัผลการดาํเนินงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนขึ* นอยูก่บัเงื�อนไขการจา่ยผลตอบแทนของสญัญาวอรแ์รนท ์ซึ�งมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงที�สรา้ง
ขึ* นสาํหรบักองทุนนี* โดยเฉพาะ 
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บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบัซื* อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ณ สิ* นปีที� 1 และ 2  
เขา้บญัชีเงินฝากตามที�ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นวนัที�เปิดบญัชีกองทุน 
 
ในการรบัซื* อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยเมื�อครบอายุกองทุน บริษัทจดัการจะนําเงิน
ค่ารบัซื* อคืนหน่วยลงทุนไปซื* อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั  
โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั ที�ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั 
คาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั ณ วนัทาํการรบั
ซื* อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนนี*  
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : T+1 (1 วนัทาํการนับจากวนัทาํการ 
                                        รบัซื* อคืนหน่วยลงทุน) 
 
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดที้�  www.kasikornasset.com  

รายชื@อผูจ้ดัการกองทุน นายประมุข มาลาสิทธิ�   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ 
วนัที�เริ�มบริหารกองทุน: 4 กุมภาพนัธ ์2562 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR) 

- 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 
รบัซื< อคืน 

Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย 
ฝ่ายธุรกิจบริหารทรพัยก์ลุ่มลกูคา้บุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื* อคืนอื�นๆ 

ตดิตอ่สอบถาม 
รบัหนงัสือชี< ชวน 
รอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 
ที�อยู ่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั*น 6 และชั*น 12  
ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร 0-2673-3988  
Website : www.kasikornasset.com    
Email : Ka.customer@Kasikornasset.com 

ธุรกรรมที@อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดที้� 
www.kasikornasset.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทั*งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี�ยงจากการลงทุนซึ�งผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจาํนวน 

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

ไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสือชี* ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที�เสนอขายนั*น ทั*งนี*  บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือชี* ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ณ วนัที�  
12 ธนัวาคม 2561 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่
ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํใหผู้อื้�นสาํคญัผิด 
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� ความเสี@ยงจากการผิดนดัชาํระหนี< ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบั 
ความน่าเชื�อถือของตราสารที�ลงทุน (credit rating) ซึ�งเป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการชาํระหนี*  
โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะ
ยาวมีความหมายโดยยอ่ ดงัต่อไปนี*  
ระดบั 

การลงทุน 
TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธิบาย 

ระดบัที� 
น่าลงทุน 

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

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

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

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

ระดบัที� 
ตํ �ากว่า 
น่าลงทุน 

ตํ �ากว่า 
BBB 

ตํ �ากว่า 
BBB(tha) 

ตํ �ากว่า 
Baa 

ตํ �ากว่า 
BBB 

ความเสี�ยงสงูที�จะไม่สามารถชาํระหนี* ไดต้ามกาํหนด 

 

� ความเสี@ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี�ยงที�มลูค่าของ
หลกัทรพัยที์�กองทุนรวมลงทุนจะเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ* นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั*งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ�งพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) 
ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สงู แสดงวา่กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี�ยนแปลงของ
ราคาหลกัทรพัยส์งู 
 

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

ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
- อาจป้องกนัความเสี@ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงจากอตัรา

แลกเปลี�ยน เนื�องจากการป้องกนัความเสี�ยงขึ* นอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาวา่
จะป้องกนัความเสี�ยงหรือไม ่ 

- ไม่ป้องกนัความเสี@ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

คาํอธิบายความเสี@ยง  
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หนงัสือยนิยอมรบัทราบความเสี@ยงจากการลงทุน 
 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี@ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธก์ารลงทุน ความเสี@ยง และผลตอบแทนที@
เกี@ยวขอ้งกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (KCR3YC-AI) เป็นอยา่งดีแลว้ว่า  
 
1. กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (KCR3YC-AI) จดัว่าเป็นผลิตภณัฑที์@มีความเสี@ยงสูงหรือมี

ความซับซอ้น จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั �วไป เนื�องจากกองทุน KCR3YC-AI มีการจ่ายผลตอบแทนแบบ
ซบัซอ้น จึงส่งผลใหก้องทุน KCR3YC-AI มีความเสี�ยงมากกว่ากองทุนรวมทั �วไป  

2. กองทุน KCR3YC-AI เน้นลงทุนในตราสารที�มีความเสี�ยงดา้นเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั �วไป ซึ�งตราสาร
ดังกล่าวอาจไม่สามารถชําระคืนเงินตน้และดอกเบี* ยตามจาํนวนหรือเวลาที�กาํหนด ดังนั*น จึงเหมาะกบัผูล้งทุนที�มีฐานะ
การเงินที�สามารถรับความเสี�ยงจากผลขาดทุนได ้

3. กองทุนมีการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที�มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัดัชนีอา้งอิง ในกรณีที� ณ วนัพิจารณา
ดัชนีอา้งอิงพบว่า ระดับดัชนีอา้งอิงน้อยกว่าวนัเริ�มตน้สัญญา ผูล้งทุนจะไม่ไดร้ับผลตอบแทนจากสัญญาวอแรนท์และจะไดร้บั
ผลตอบแทนเท่ากบัเงินลงทุนเริ�มแรกเท่านั*น 
 

ขา้พเจา้ ………………………….……………………………. เลขที�บญัชีกองทุน …………………………………………… รบัทราบวา่ขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารนี*  เป็นขอ้มลู
เบื* องตน้เกี�ยวกบัความเสี�ยง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มลูของการลงทุนในกองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 
(KCR3YC-AI) รวมถึงความเสี�ยง และคาํเตือนในการลงทุน ซึ�งปรากฏอยูใ่นหนังสือชี* ชวน ที�ขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อนหน้านี* เป็นอยา่ง
ดีแลว้ และขา้พเจา้ตกลงยินยอมที�จะผูกพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ปรากฏในหนังสือชี* ชวนของบริษัทจดัการทุกประการ 
 
ขา้พเจา้ เป็นผูที้�มีลกัษณะ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี*  

A. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง ดงันี*  

� มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดที�ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั*งแต่ 100 ลา้นบาทขึ* นไป 

� มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซื* อขายล่วงหนา้ตามงบการเงินปีล่าสุดที�ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั*งแต่ 20 ลา้นบาทขึ* นไป 
หรือในกรณีที�นับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั*งแต่ 40 ลา้นบาทขึ* นไป 
 
B. กรณีบุคคลธรรมดาซึ�งนับรวมกบัคูส่มรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง ดงันี*  

� มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหนี* สิน) ตั*งแต่ 50 ลา้นบาทขึ* นไป ทั*งนี*  สินทรพัยด์งักล่าวไมนั่บรวมมลูคา่อสงัหาริมทรพัยซึ์�งใช้
เป็นที�พกัอาศยัประจาํ 

� มีรายไดต่้อปีตั*งแต่ 4 ลา้นบาทขึ* นไป 

� มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์(หุน้ หุน้กู ้ตั �วเงินคลงั พนัธบตัร ตั �วเงิน หน่วยลงทุน และใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื* อหลกัทรพัย์
ดงักล่าว) หรือสญัญาซื* อขายล่วงหนา้ตั*งแต่ 10 ลา้นบาทขึ* นไป หรือในกรณีที�นับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั*งแต่ 
20 ลา้นบาทขึ* นไป 

 

                                                                    .................................................................................................................. 

                                                                                                        (ผูล้งทุน) 

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

                                                                                             สาํหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซื* อคืนหน่วยลงทุน 
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หนงัสือยนิยอมรบัทราบความเสี@ยงจากการลงทุน 
 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี@ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธก์ารลงทุน ความเสี@ยง และผลตอบแทนที@
เกี@ยวขอ้งกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (KCR3YC-AI) เป็นอยา่งดีแลว้ว่า  
 

1. กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (KCR3YC-AI) จดัว่าเป็นผลิตภัณฑที์@มีความเสี@ยงสูงหรือ
มีความซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั �วไป เนื� องจากกองทุน KCR3YC-AI มีการจ่าย
ผลตอบแทนแบบซบัซอ้น จึงส่งผลใหก้องทุน KCR3YC-AI มีความเสี�ยงมากกวา่กองทุนรวมทั �วไป  

2. กองทุน KCR3YC-AI เน้นลงทุนในตราสารที�มีความเสี�ยงดา้นเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั �วไป ซึ�งตราสาร
ดังกล่าวอาจไม่สามารถชําระคืนเงินตน้และดอกเบี* ยตามจาํนวนหรือเวลาที�กาํหนด ดังนั*น จึงเหมาะกบัผูล้งทุนที�มีฐานะ
การเงินที�สามารถรับความเสี�ยงจากผลขาดทุนได ้

3. กองทุนมีการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที�มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัดัชนีอา้งอิง ในกรณีที� ณ วนัพิจารณา
ดัชนีอา้งอิงพบว่า ระดับดัชนีอา้งอิงน้อยกว่าวนัเริ�มตน้สัญญา ผูล้งทุนจะไม่ไดร้ับผลตอบแทนจากสัญญาวอแรนท์และจะไดร้บั
ผลตอบแทนเท่ากบัเงินลงทุนเริ�มแรกเท่านั*น 
 

ขา้พเจา้ ………………………….……………………………. เลขที�บญัชีกองทุน …………………………………………… รบัทราบวา่ขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารนี*  เป็นขอ้มลู
เบื* องตน้เกี�ยวกบัความเสี�ยง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มลูของการลงทุนในกองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 
(KCR3YC-AI) รวมถึงความเสี�ยง และคาํเตือนในการลงทุน ซึ�งปรากฏอยูใ่นหนังสือชี* ชวน ที�ขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อนหน้านี* เป็นอยา่ง
ดีแลว้ และขา้พเจา้ตกลงยินยอมที�จะผูกพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ปรากฏในหนังสือชี* ชวนของบริษัทจดัการทุกประการ 
 
ขา้พเจา้ เป็นผูที้�มีลกัษณะ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี*  

A. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง ดงันี*  

� มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดที�ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั*งแต่ 100 ลา้นบาทขึ* นไป 

� มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซื* อขายล่วงหนา้ตามงบการเงินปีล่าสุดที�ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั*งแต่ 20 ลา้นบาทขึ* นไป 
หรือในกรณีที�นับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั*งแต่ 40 ลา้นบาทขึ* นไป 
 
B. กรณีบุคคลธรรมดาซึ�งนับรวมกบัคูส่มรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง ดงันี*  

� มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหนี* สิน) ตั*งแต่ 50 ลา้นบาทขึ* นไป ทั*งนี*  สินทรพัยด์งักล่าวไมนั่บรวมมลูคา่อสงัหาริมทรพัยซึ์�งใช้
เป็นที�พกัอาศยัประจาํ 

� มีรายไดต่้อปีตั*งแต่ 4 ลา้นบาทขึ* นไป 

� มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์(หุน้ หุน้กู ้ตั �วเงินคลงั พนัธบตัร ตั �วเงิน หน่วยลงทุน และใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื* อหลกัทรพัย์
ดงักล่าว) หรือสญัญาซื* อขายล่วงหนา้ตั*งแต่ 10 ลา้นบาทขึ* นไป หรือในกรณีที�นับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั*งแต่ 
20 ลา้นบาทขึ* นไป 

 

                                                                    .................................................................................................................. 

                                                                                                        (ผูล้งทุน) 

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

                                                                     สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุน 


