
สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่
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ไดรับการจัดอันดับเปนกองทุนระดับ 5 ดาวโดย Morningstar®
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กองทุนใหมเสนอขาย
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K COMPLEX RETURN 3YB FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS (KCR3YB-AI)

 

จุดมุงหมายของกองทุน

กรณีที่ 1: ราคา ณ วันพิจารณา สูงกวา ราคา ณ วันเริ่มตนสัญญา

โครงสรางการลงทุนของกองทุน KCR3YB-AI

ผลการดำเนินงานยอนหลังของกองทุน
GAM Star Credit Opportunities (EUR) ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561

ตัวอยางแสดงการจายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ

กองทุนมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาการลงทุนตรงในกองทุน GAM Star Credit

Opportunities (EUR) ซึ่งเปนกองทุนที่ไดรับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 

หากกองทุน GAM Star Credit Opportunities (EUR) มีผลการดำเนินงานปรับตัวลดลงในชวงระยะเวลา

การลงทุน ผูลงทุนยังคงไดรับคืนเงินตนที่ 100%

วันพิจารณา คือ วันสุดทายของการลงทุนของกองทุน KCR3YB-AI
วันเริ่มตนสัญญา คือ วันเริ่มตนลงทุนของกองทุน KCR3YB-AI

• กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา

(Derivatives) ประเภทสัญญาวอรแรนท (Warrant)

หรือ ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง

(Structured Note) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับผลตอบแทน

โดยสัญญาวอรแรนทหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง

จะมีการจายผลตอบแทนอางอิงกับมูลคาของสินทรัพย

อางอิง คือ มูลคาหนวยลงทุนของกองทุน GAM Star

Credit Opportunities (EUR) โดยกำหนดอัตราสวนรวม

(Participation Rate) ที่ 105%*

ลูกคาจะไดรับเงินตน ณ ส้ินปท่ี 1, 2 และเม่ือครบอายุ
+ ผลตอบแทน(แปรผันตามคาเงิน USD)

= 25,000 + 25,000 + 950,000 + (Participation Rate
x Max [0%, (ราคา ณ วันพิจารณา – ราคา ณ
วันเริ ่มตนสัญญา) / ราคา ณ วันเริ ่มตนสัญญา]
x 1,000,000)

= 1,000,000 + (105% x Max [0%, (22 – 20) / 20]
x 1,000,000)

= 1,000,000 + 105,000
= 1,105,000

• กองทุนจะจายเงินตนคืนเมื่อครบอายุโครงการ

โดยแบงการชำระคืนเปนจำนวน 2.5% ของเงินลงทุน ณ

ส้ินปท่ี 1 และปท่ี 2 และจำนวน 95% ของเงินลงทุนเม่ือ

ครบอายุโครงการ รวมจายเงินตนคืนตลอดระยะเวลา

โครงการจำนวนทั้งสิ้น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด**

หมายเหตุ* กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว หากผูออกตราสารหรือธนาคาร

ที่กองทุนลงทุนไมสามารถชำระเงินตนและดอกเบี้ยคืนได

หมายเหตุ
* อัตราสวนรวม (Participation Rate) คืออัตราการจายผลตอบแทนทวีคูณตอผลตอบแทนของมูลคาของสินทรัพยอางอิง

** กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว หากผูออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุน

   ไมสามารถชำระเงินตนและดอกเบี้ยคืนได

ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ขอมูลจาก Factsheet ของกองทุน GAM Star Credit Opportunities (EUR) ณ วันที่ 31 พ.ค. 61
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กรณีที่ 3: ราคา ณ วันพิจารณา ต่ำกวา ราคา ณ วันเริ่มตนสัญญา

ลูกคาจะไดรับเงินตน ณ ส้ินปท่ี 1, 2 และเม่ือครบอายุ
+ ผลตอบแทน(แปรผันตามคาเงิน USD)

= 25,000 + 25,000 + 950,000 + (Participation
Rate x Max [0%, (ราคา ณ วันพิจารณา  – ราคา
ณ วันเริ ่มตนสัญญา)/ ราคา ณ วันเริ ่มตนสัญญา]
x 1,000,000)

= 1,000,000 + (105% x Max [0%, (15 – 20) / 20] 
x 1,000,000)

= 1,000,000 + 0
= 1,000,000

วันเริ่มตนสัญญา

ระดับราคาอางอิงของกองทุนอางอิง

วันพิจารณา

20

15

กรณีที่ 2: ราคา ณ วันพิจารณา เทากับ ราคา ณ วันเริ่มตนสัญญา

ลูกคาจะไดรับเงินตน ณ ส้ินปท่ี 1, 2 และเม่ือครบอายุ
+ ผลตอบแทน(แปรผันตามคาเงิน USD) 

= 25,000 + 25,000 + 950,000 + (Participation
Rate x Max [0%, (ราคา ณ วันพิจารณา – ราคา
ณ วันเริ ่มตนสัญญา) / ราคา ณ วันเริ ่มตนสัญญา]
x 1,000,000)

= 1,000,000 + (105% x Max [0%, (20 – 20) / 20]
x 1,000,000)

= 1,000,000 + 0
= 1,000,000

วันเริ่มตนสัญญา

ระดับราคาอางอิงของกองทุนอางอิง

วันพิจารณา

20

หมายเหตุ: 
- กองทุนชำระคืนเงินตนเต็มจำนวน

- จำนวนเงินการจายเงินตนและผลตอบแทนเปนจำนวนเงินหลังหักคาใชจายแลว

- เงินลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงและ/หรือสัญญาวอรแรนทจะถูกแปลงเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ณ วันที่ลงทุน
  ดังนั้น ผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนกองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได
  รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกวาที่ระบุไวได

- ตัวเลขเงินตนและผลตอบแทนเปนเพียงตัวอยางการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเทานั้น มิไดเปนการรับประกันวาผูลงทุนจะได
  รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว

ผลตอบแทนสะสม
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กราฟแสดงอัตราการเติบโตของ NAV ยอนหลังของ
กองทุน GAM Star Credit Opportunities (EUR) ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561
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Fund: Gam Star Credit Opportunities (EUR) - Ordinary EUR Accumulation;
Benchmark: Barclays EuroAgg Corporate Total Return Index in EUR

ขอมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561

กองทุนเปดเค COMPLEX RETURN 3YB หามขายผูลงทุนรายยอย

สมมติ เงินลงทุน 1,000,000 บาท

เริ่มตนลงทุน 500,000 บาท

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุนนี้ในชวงเวลา 3 ปได และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออกและตราสาร

ท่ีมีความเส่ียงดานเครดิตและสภาพคลอง จึงมีความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญเทานั้นและเปนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน



ตัวอยางการไดรับผลตอบแทนของกรณีที่ 1

• กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงอาจมีอันดับความนาเช่ือถือ
ต่ำกวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated)
ประมาณ 95.5% ของ NAV โดยมีเปาหมายเพื่อใหเงินลงทุนเติบโตเปน 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด
เมื่อครบอายุโครงการ

สมมติ: เงินลงทุน 1,000,000 บาท

        เทากับ 1,000,000 บาท/31.50 = 31,746.03 ดอลลารสหรัฐ ณ วันที่ลงทุน

105% x Max
[0%, (22 – 20) / 20] 

= 10.5%

31,746.03 USD
x 10.5% 

= 3,333.33 USD

3,333.33 USD
x 32 

= 106,666.56 บาท

105% x Max
[0%, (22 – 20) / 20] 

= 10.5%

31,746.03 USD
x 10.5% 

= 3,333.33 USD

3,333.33 USD
x 31 

= 103,333.23 บาท

หมายเหตุ: 
* กองทุนชำระคืนเงินตนเต็มจำนวน
** เงินลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงและ/หรือสัญญาวอรแรนทจะถูกแปลงเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ
ณ วันที่ลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกวาที่ระบุไวได
*** จำนวนเงินการจายเงินตนและผลตอบแทนเปนจำนวนเงินหลังหักคาใชจายแลว
**** ตัวเลขเงินตน ผลตอบแทน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐ เปนเพียงตัวอยางการคำนวณเพื่อประกอบ
การอธิบายเทานั้น มิไดเปนการรับประกันวาผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนตามที่แสดงไว
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เงินตนและ/หรือผลตอบแทน

• ในกรณีที่กองทุนจำหนายหนวยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต่ำกวา 2,000 ลานบาท กองทุน
สงวนสิทธิที่จะเนนลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ที่มีการจายผล
ตอบแทนอางอิงกับมูลคาของสินทรัพยอางอิง คือ มูลคาหนวยลงทุนของกองทุน GAM Star Credit
Opportunities (EUR) และลงทุนสวนท่ีเหลือในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงอาจ
มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และที่ไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือ (Unrated) โดยกองทุนจะชำระคืนเงินตน 2.5% ของเงินลงทุน ณ ส้ินปท่ี 1 และส้ินปท่ี 2
และ 95% ของเงินลงทุน พรอมผลตอบแทน เมื่อครบอายุโครงการ

มูลคาโครงการ

ขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก

การปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนปองกันความเสี่ยง FX ทั้งหมด สำหรับการลงทุนใน
ตราสารหนี ้และ/หรือเงินฝากตางประเทศ และไมปองกัน
ความเสี่ยง FX ในสวนผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาแฝง และ/หรือสัญญาวอรแรนท

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

นโยบายการจายเงินปนผล

ผูดูแลผลประโยชน

วันที่จดทะเบียน

อายุโครงการ

คาธรรมเนียมการจัดการ

คาธรรมเนียมการขาย

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

รายชื่อผูจัดการกองทุน

Bloomberg Ticker
ของกองทุนอางอิง

• สำหรับการลงทุนสวนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ประเภทสัญญา
วอรแรนท (Warrant) ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับมูลคาของสินทรัพยอางอิง คือ มูลคาหนวยลงทุน
ของกองทุน GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary EUR Accumulation 

วันทำการซื้อ: 14 – 20 สิงหาคม 2561
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อ: 500,000 บาท
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่ง
โดยปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคล
ดังกลาวและบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

วันทำการขายคืน: บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติ ณ สิ้นปที่ 1 และ 2 และเมื่อครบอายุกองทุนโดยจะ
ประกาศวันทำการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหทราบภาย
ใน 15 วันทำการ
 
บริษัทจัดการจะนำเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ
สิ้นปที่ 1 และ 2 เขาบัญชีเงินฝากตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจง
ความประสงคไวในวันที่เปดบัญชีกองทุน ในการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนงวดสุดทายเมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะนำเงินคา
รับซ้ือคืนหนวยลงทุนไปซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนเปดเค เอสเอฟ
พลัส โดยจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเปดเค เอสเอฟ พลัส
ที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คำนวณโดยใชราคาขายหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดเค เอสเอฟ พลัส ณ วันทำการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : T+1 (1 วันทำการนับจากวัน
ทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่
www.kasikornasset.com

นายประมุข มาลาสิทธิ์ ผูจัดการกองทุนตางประเทศ
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ 22 สิงหาคม 2561

GAMSCOE: ID

ไมเรียกเก็บ

ไมเกิน 1.00% ของมูลคาหนวยลงทุน  (เก็บจริง: ยกเวน)

ไมเกิน 3.21% ตอป  (เก็บจริง 1.07 % รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)

ประมาณ 3 ป โดยไมต่ำกวา 2 ป 11 เดือน และไมเกิน 3 ป 1 เดือน

22 สิงหาคม 2561

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

ไมมี

5

500,000 บาท

5,000 ลานบาท และเพิ่มไดไมเกิน 750 ลานบาท

(ราคา ณ วันพิจารณา  สูงกวา ราคา ณ วันเริ่มตนสัญญา) 
ตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ

รวมเงินตนและ
ผลตอบแทนทั้งหมด
ของกองทุน เมื่อครบ

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

การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินดอลลารสหรัฐ

1) กรณีคาเงิน
ดอลลารสหรัฐ
แข็งคาขึ้นเมื่อ

เทียบกับคาเงินบาท

2) กรณีคาเงิน
ดอลลารสหรัฐ
ออนคาลงเมื่อ

เทียบกับคาเงินบาท

เงินตนที่ไดรับจาก
การรับซื้อคืนอัตโนมัติ 

ณ สิ้นปที่ 1*
(1)

2.5%
ของเงินลงทุน

1,000,000 บาท 
x 2.5% 

= 25,000 บาท

1,000,000 บาท 
x 2.5% 

= 25,000 บาท

1,000,000 บาท 
x 95% 

= 950,000 บาท

2.5%
ของเงินลงทุน

95%
ของเงินลงทุน

เงินตนที่ไดรับจาก
การรับซื้อคืนอัตโนมัติ 

ณ สิ้นปที่ 2*
(2)

เงินตนที่ไดรับเมื่อ
ครบอายุกองทุน*

 (3)

ผลตอบแทนที่ไดรับ
เมื่อครบอายุกองทุน**

(4)

1,106,666.56 บาท

1,103,333.23 บาท

คำเตือนที่สำคัญ

กองทุนนี้เปนผลิตภัณฑในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน ซึ่งมีความแตกตางจากการลงทุน

ในกองทุนรวมทั่วไป ผูลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสาร

ประกอบการเสนอขายกองทุน

กองทุนมีการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และ/หรือสัญญาวอรแรนท

(Warrant) ที ่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับสินทรัพยอางอิง ดังนั ้นผลตอบแทนจากการลงทุนตาม

ความเคลื่อนไหวของราคาตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง และ/หรือสัญญาวอรแรนท อาจไมเทากับ

ความเคลื่อนไหวของราคาปจจุบัน (spot price) ของหนวยลงทุน

กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Effficient Portfolio

Management) ทำใหกองทุนมีความเสี่ยงมากกวากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงิน

ลงทุนในจำนวนที่นอยกวา จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และสัญญาวอรแรนท กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัว

ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ/หรือ ไทย 

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง และตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก กองทุน

อาจลงทุนกระจุกตัวในประเทศลักเซมเบิรก เยอรมนี สหรัฐอเมริกา กาตาร และ/หรือ ไทย ผูลงทุนจึงควร

พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย

กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจาก

การไมไดชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ย

ผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยูกับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน GAM Star Credit Opportunities (EUR)

(กองทุนอางอิง) ดังนั้นผูลงทุนควรศึกษาขอมูลของกองทุนอางอิงกอนตัดสินใจลงทุน 

อัตราสวนรวม (Participation Rate) ของกองทุนอางอิงอาจมีการเปลี ่ยนแปลงได หากสภาวะตลาดมี

การเปลี่ยนแปลงหรือเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน

ทราบภายใน 15 วันทำการนับแตวันจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุน

กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว หากผูออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุน

ลงทุนไมสามารถชำระเงินตนและดอกเบี้ยคืนได

กองทุนมีหลักเกณฑการจายผลตอบแทนแบบซับซอน ผูลงทุนควรศึกษาใหเขาใจกอนลงทุน  

กองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนในสวนผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนา

แฝง และ/หรือสัญญาวอรแรนท จึงทำใหกองทุนมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้กองทุนจะปองกัน

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก

ตางประเทศ

รายละเอียดกองทุน KCR3YB-AI


