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ห�ามขายผู�ลงทุนรายย�อย

กองทุนรวมสําหรับผู�ลงทุนที่มิใช�รายย�อยและผู�มีเง�นลงทุนสูงเท�านั้น
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหร�อซับซ�อน

ผู�ลงทุนไม�สามารถขายคืนหน�วยลงทุนนี้ในช�วงเวลา 1 ป�ได�
และกองทุนน้ีลงทุนกระจ�กตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 

ดังนั้นหากมีป�จจัยลบท่ีส�งผลกระทบต�อการลงทุนดังกล�าว ผู�ลงทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจํานวนมาก

เสนอขายครั้งเดียว 5 - 14 พฤษภาคม 2564

หุ�นข�้นก็ได�เฮ หุ�นเทก็หายห�วง

เร��มต�น 500,000 บาท
ขอสงวนสิทธไิม�รับชําระค�าซ้ือหน�วยลงทุนด�วยเชค็

ในวนัที ่14 พฤษภาคม 2564

กองทุน KCR1YA-AI น�าสนใจอย�างไรกองทุน KCR1YA-AI น�าสนใจอย�างไร

• โอกาสสร�างผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หร�อตราสารวอร�แรนท�� (Option/Warrant) ที่จ�ายผลตอบแทนอ�างองิกบัตลาดหุ�นไทย 
(ดชันี SET50) สงูสดุถึง 4.20%*

• เมื่อลงทุนครบอายุโครงการประมาณ 1 ป� รับเง�นต�นคืน 100%**

กองทุน KCR1YA-AI เป�นกองทุนรวมผสมท่ีจะลงทุนใน

• ตราสารหนีแ้ละ/หร�อเง�นฝากทัง้ในและ/หร�อต�างประเทศ ทีมี่อนัดบัความน�าเชือ่ถอือยู�ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได�  (Investment
Grade) ประมาณ 99.30% ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป�าหมายเพ�่อให�เง�นลงทุนเติบโตเป�น 100% ของเง�น
ลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ**

• สญัญาซ้ือขายล�วงหน�า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่หร�อตราสารวอร�แรนท� (Option/Warrant) ประมาณ 0.70%
ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน ที่มีการจ�ายผลตอบแทนอ�างอิงกับระดับของดัชนี SET50*

• กองทนุจะป�องกนัความเสีย่งด�านอตัราแลกเปล่ียน (FX Hedging) สาํหรับการลงทุนในตราสารหนีแ้ละ/หร�อเง�นฝากต�างประเทศ

   ทั้งจํานวน

นโยบายลงทุนของกองทุน KCR1YA-AIนโยบายลงทุนของกองทุน KCR1YA-AI

สัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท� คืออะไรสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท� คืออะไร

SET50

เป�นสัญญาหร�อตราสาร
ที่มีสินทรัพย�อ�างอิง

ใช�เง�นลงทุนน�อย มีโอกาส
ได�อัตราผลตอบแทนสูง

เป�นสัญญาหร�อตราสาร
ท่ีมีอายุจํากัด

หมายเหตุ
*การจ�ายผลตอบแทนเป�นไปตามเง�่อนไขที่กําหนด ผู�ลงทุนจะไม�ได�รับผลตอบแทนในกรณีที่ดัชนี SET50 ณ วันพ�จารณาดัชนีอ�างอิงมีระดับตํ่ากว�าหร�อเท�ากับ ณ วันเร��มต�นสัญญา

**กองทุนอาจไม�ได�รับเง�นต�นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว� หากผู�ออกตราสารหร�อธนาคารที่กองทุนลงทุนไม�สามารถชําระคืนเง�นต�น ดอกเบี้ย  รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใด

ตามที่ตกลงกับไว�ได�

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได�ที่ ธนาคารกสิกรไทย 
ผู�ลงทุนโปรดทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน

1/6



โครงสร�างการลงทุนโครงสร�างการลงทุน

ส�วนท่ี 2

ส�วนท่ี 1
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• บร�ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย�สินท่ีลงทุนหร�อสัดส�วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจําเป�นและสมควรเพ�่อรักษาผล

  ประโยชน�ของผู�ลงทุนเป�นสําคัญ โดยการเปล่ียนแปลงน้ันต�องไม�ทําให�ความเสี่ยงของทรัพย�สินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย�างมีนัยสําคัญ 

  โดยบร�ษัทอาจพ�จารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หร�อเพ��มเติมจากตราสารที่ระบุไว�ข�างต�น ซึ่งตราสารดังกล�าวจะอยู�ภายใต�กรอบ

  การลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จํากัด  โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได� ท้ังนี้การเปล่ียน

  แปลงดังกล�าวอาจทําให�ผู�ถือหน�วยลงทุนไม�ได�รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว��

• สถาบันการจัดอันดับความน�าเชื่อถือที่แสดงข�างต�นเป�นเพ�ยงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน�าเชื่อถือที่บร�ษัทจัดการจะใช�ประกอบการ

พ�จารณาลงทนุ

ส�วนท่ี 1: กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หร�อเง�นฝากทั้งในและ/หร�อต�างประเทศ ที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับที่สามารถลงทุนได�

(Investment  Grade) ประมาณ 99.30% ของมูลค�าทรัพย�สนิสทุธขิองกองทุน โดยมีเป�าหมายเพ�อ่ให�เง�นลงทุนเตบิโตเป�น 100%

ของเง�นลงทุนท้ังหมด

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน

ประมาณการสดัส�วนของตราสารทีค่าดว�าจะลงทนุ

ตราสารทีล่งทนุ

เง�นฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร�

เง�นฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร�

เง�นฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร�

เง�นฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร�

เง�นฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอนิโดนเิชีย

เง�นฝาก Bank of China, สาธารณรฐัประชาชนจ�น

รวม

อนัดบัความน�าเชือ่ถอื
ของผู�ออกตราสาร

Baa1/Moody's

Aa3/Moody's

A3/Moody's

A3/Moody's

Baa2/Moody's

A1/Moody's

99.30%

สดัส�วนการลงทุน
โดยประมาณ

19.00%

19.00%

19.00%

19.00%

19.00%

4.30%
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การเปลี่ยนแปลง
ของดัชนี SET50 (%)
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• วันเร��มต�นสัญญา คือ วันท่ีกองทุนเร��มลงทุนในสัญญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท�

• วันพ�จารณาดัชนีอ�างอิง คือ วันสุดท�ายท่ีประเมินระดับดัชนีอ�างอิงตามสัญญา หากตรงกับวันหยุดจะใช�วันทําการถัดไปแทน

• ค�าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ�างอิง = (ระดับของดัชนีอ�างอิง ณ วันทําการใดหร�อวันพ�จารณาดัชนีอ�างอิง / ระดับของดัชนีอ�างอิง ณ

วันเร��มต�นสัญญา) - 1

ส�วนท่ี 2: เง�นลงทนุท่ีเหลือประมาณ 0.70% จะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล�วงหน�า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท�

(Option/Warrant) ท่ีมกีารจ�ายผลตอบแทนอ�างองิกบัระดบัของดชันอี�างองิ (Index level) คือ ดชัน ีSET50 โดยมขีนาดมลูค�าสญัญา

ออปชัน่หร�อตราสารวอร�แรนท�ประมาณ 100% ของจํานวนเง�นที่ได�รับจากการเสนอขายหน�วยลงทุน

รายละเอยีดของสญัญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท�ท่ีกองทนุลงทุน

ดัชนอี�างองิ

สกลุเง�น

อายุตราสาร

อตัราส�วนร�วม (Participation Rate : PR)

อตัราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate)

ผู�ออกสญัญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท�

ดชัน ีSET50 (SET50 Index)

สกลุเง�นบาท (THB)

1 ป�

35%

0.25% เม่ือค�าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ�างอิง ณ วันทําการใดต้ังแต�
วันทําการถัดจากวันเร��มต�นสัญญาถึงวันพ�จารณาดัชนีอ�างอิงมากกว�า
ร�อยละ 12 เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา

ธนาคารพาณิชย�และหร�อสถาบันการเง�นที่มีอันดับความน�าเชื่อถือไม�ตํ่า
กว�าอันดับที่สามารถลงทุนได� (Investment Grade)

เง�่อนไขการจ�ายเง�นต�นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการเง�่อนไขการจ�ายเง�นต�นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

เง�อ่นไข

ค�าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ�างอิง ณ วันทําการใดวันทําการหนึ่ง
ทีอ่ยู�ในช�วงระหว�างอายสุญัญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท�
 (ก�อนวนัพ�จารณาดชันอี�างองิ) > 12% ของระดับดัชนีอ�างอิง 

ณ วันเร��มต�นสัญญา

ได�รับเง�นต�นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชย
จากสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท� 0.25%

เง�นต�นและผลตอบแทนที่กองทุนจะได�รับ
ณ วันครบอายุโครงการ

กรณทีี ่1

ค�าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ�างอิง ณ วันพ�จารณาดัชนีอ�างอิง
> 12% ของระดับดัชนีอ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา

ได�รับเง�นต�นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชย
จากสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท� 0.25%

กรณทีี ่2

ค�าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ�างอิง ณ วันพ�จารณาดัชนีอ�างอิง
> 0% แต�ไม�เกนิ 12% ของระดบัดชันีอ�างองิ ณ วนัเร��มต�นสญัญา

ได�รับเง�นต�นคืน 100% + ผลตอบแทนจาก
สัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท�

(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท�
= PR x ค�าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ�างอิง x เง�นต�น )

กรณทีี ่3

ค�าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ�างอิง ณ วันพ�จารณาดัชนีอ�างอิง
≤ 0% ของระดับดัชนีอ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา

ได�รับเง�นต�นคืน 100%
(ไม�ได�รับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น

หร�อตราสารวอร�แรนท�)
กรณทีี ่4
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ประเภทหลักทรัพย�/ทรัพย�สนิ

ส�วนที่ 1: ตราสารหนี้และ/หร�อเง�นฝากทั้งใน 
และ/หร�อต�างประเทศ*

99.30% ประมาณ 1.06% 100.35%

0.35%

100.00%

ตัวอย�างผลตอบแทนจาก Option/Warrant
ตามรูปด�านล�าง

หัก ค�าใช�จ�ายโดยประมาณ**

เหลือ

ส�วนที่ 2: สัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท�
(Option/Warrant)

0.70%

อตัราผลตอบแทน
ณ วนัท่ีครบอายโุครงการ

(ประมาณ 1 ป�)
สดัส�วนการลงทุน

โดยประมาณ
เง�นต�นและผลตอบแทน
ที่คาดว�าจะได�รับ (ต�อป�)

   *กองทุนอาจไม�ได�รับเง�นต�นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว� หากผู�ออกตราสารหร�อธนาคารที่กองทุนลงทุนไม�สามารถชําระคืนเง�นต�น

     ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว�ได�

 **ค�าใช�จ�ายของกองทุน (รวมค�าธรรมเนียมการจัดการแล�ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม�เกินจากอัตราสูงสุดที่ระบุไว�ใน

     หนังสือชี้ชวน

Knock-out Event คือ เหตุการณ�ท่ีค�าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ�างอิง ณ วันทําการใดที่อยู�ในช�วงระหว�างอายุสัญญาออปชั่นหร�อ
ตราสารวอร�แรนท� (ก�อนวนัพ�จารณาดชันอี�างองิ) รวมท้ังวนัพ�จารณาดชันอี�างองิ > 12%  ของระดบัดชันีอ�างองิ ณ วนัเร��มต�นสญัญา

• ส�วนที่ 1: ประมาณ 993,000 บาท ลงทุนในตราสารหน้ีและ/หร�อเง�นฝากทั้งในและ/หร�อต�างประเทศ ท่ีมีอันดับความน�าเช่ือถืออยู�ในอันดับ

ที่สามารถลงทุนได� (Investment Grade) โดยมีเป�าหมายเพ�่อให�เง�นลงทุนเติบโตเป�น 1,000,000 บาท

• ส�วนที่ 2: ประมาณ 7,000 บาท ลงทุนในสัญญาซื้อขายล�วงหน�า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท� (Option/

Warrant) ท่ีมีการจ�ายผลตอบแทนอ�างอิงกับระดับของดัชนีอ�างอิง (Index level) คือ ดัชนี SET50

ตัวอย�างรูปแบบการจ�ายเง�นต�นและผลตอบแทนในแต�ละกรณี

สมมติฐาน: ระดับของดัชน ีSET50 ณ วนัเร��มต�นสญัญาอยู�ที ่1,000

หมายเหตุ: ตัวเลขเง�นต�นและผลตอบแทนเป�นเพ�ยงตัวอย�างการคํานวณเพ�่อประกอบการอธิบายเท�านั้น มิได�เป�นการรับประกันว�าผู�ลงทุน
จะได�รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว�

เง�นต�นและผลตอบแทนทีค่าดว�าจะได�รับเมือ่ครบกาํหนดอายุโครงการในแต�ละกรณี
(ภายใต�สมมตฐิานทีต่ราสารหน้ีและ/หร�อเง�นฝากท้ังในและ/หร�อต�างประเทศไม�มีการผ�ดนดัชําระ)

สมมติฐาน: เง�นลงทุน 1,000,000 บาท แบ�งเง�นลงทุนออกเป�น 2 ส�วน

ตัวอย�างการคํานวณผลตอบแทนตัวอย�างการคํานวณผลตอบแทน

1,120

1,000

900

กรณีท่ี 1
ระดับดัชนีอ�างอิง ณ วันทําการใด (ก�อนวัน

พ�จารณาดชันอี�างองิ) มากกว�า 12% จากระดบั

ดัชนีอ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา

ระดับดัชนี SET50
(ดัชนีอ�างอิง)

วันเร��มต�นสัญญา วันพ�จารณาดัชนีอ�างอิง

Knock-out Event

กรณีท่ี 1

เง�นต�น + ผลตอบแทนชดเชย 0.25%
= 1,000,000 + (0.25% x 1,000,000)

= 1,000,000 + 2,500

= 1,002,500 บาท

กรณีท่ี 2

เง�นต�น + ผลตอบแทนชดเชย 0.25%
= 1,000,000 + (0.25% x 1,000,000)

= 1,000,000 + 2,500

= 1,002,500 บาท

กรณีท่ี 3
เง�นต�น + ผลตอบแทนจากสญัญาออปช่ัน

หร�อตราสารวอร�แรนท�
(PR x ค�าการเปลีย่นแปลงของดชันอี�างองิ x เง�นต�น)

= 1,000,000 + {35% x ([1,100/1,000] - 1)
x 1,000,000}

= 1,000,000 + 35,000
= 1,035,000 บาท

กรณีท่ี 4

เง�นต�น + ไม�ได�รับผลตอบแทน
จากสญัญาออปชัน่หร�อตราสารวอร�แรนท�

= 1,000,000 + 0

= 1,000,000 บาท

1,120

1,250

1,000

900

กรณีท่ี 2
ระดับดัชนีอ�างอิง

ณ วันพ�จารณามากกว�า 12%

จากระดับดัชนีอ�างอิงณวันเร่ิมต�นสัญญา

ระดับดัชนี SET50
(ดัชนีอ�างอิง)

วันเร��มต�นสัญญา วันพ�จารณาดัชนีอ�างอิง

1,120

1,000

900

กรณีท่ี 3
ระดับดัชนีอ�างอิง

ณ วันพ�จารณามากกว�า 0% แต�ไม�เกิน 12%

จากระดับดัชนีอ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา

ระดับดัชนี SET50
(ดัชนีอ�างอิง)

วันเร��มต�นสัญญา วันพ�จารณาดัชนีอ�างอิง

1,100

1,120

1,000

900

กรณีท่ี 4
ระดับดัชนีอ�างอิง ณ วันพ�จารณา

น�อยกว�าหร�อเท�ากับ ระดับดัชนีอ�างอิง

ณ วันเร��มต�นสัญญา

ระดับดัชนี SET50
(ดัชนีอ�างอิง)

วันเร��มต�นสัญญา วันพ�จารณาดัชนีอ�างอิง

900

Knock-out Event
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หมายเหตุ: (1) ข�อมูลจาก Monthly Report ของดัชนี SET50 เดือนมีนาคม 2564 จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

(2) ผลการดําเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ�งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

• ดัชนี SET50 เป�นดัชนีราคาหุ�นที่ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยจัดทําข�้นเพ�่อใช�แสดงระดับและความเคล่ือนไหวของราคาหุ�นสามัญ 50

ตัวที่มีมูลค�าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซ้ือขายมีสภาพคล�องสูงอย�างสมํ่าเสมอ และมีสัดส�วนผู�ถือหุ�นรายย�อย

ผ�านเกณฑ�ที่กําหนด

• ดชันี SET50 เป�นดชันีประเภท Composite Index คํานวณแบบถ�วงน้าํหนกัด�วยมลูค�าหลักทรัพย�ตามราคาตลาด (Market Capitalization

Weight) โดยตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยได�กําหนดให�มีการพ�จารณาปรับรายการหลักทรัพย�ที่ใช�ในการคํานวณดัชนีทุกๆ 6 เดือน

เพ่ือความเหมาะสมและสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข�้นกับภาวะการณ�ในตลาดหลักทรัพย�

• ดัชนี SET50 จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ซ่ึงไม�ได�มีความเกี่ยวข�องและทําหน�าที่อิสระจากบร�ษัทจัดการ ผู�ถือหน�วยลงทุน

สามารถศึกษาข�อมูลดัชนี SET50 เพ��มเติมได�ท่ี www.set.or.th

ผลการดําเนินงานย�อนหลังของดัชนี SET50 ณ มีนาคม 2564

ระดับดัชนี SET50 ย�อนหลัง 10 ป� (เมษายน 2554 - 2564)

ข�อมูลสําคัญเกี่ยวกับดัชนี SET50 ที่สัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท�ใช�อ�างอิงข�อมูลสําคัญเกี่ยวกับดัชนี SET50 ที่สัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท�ใช�อ�างอิง

ดัชน ีSET50

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ต้ังแต�ต�นป� 1 ป� 3 ป� 5 ป� 10 ป�

4.44 6.68 24.35 6.68 28.32 -6.07 1.40 2.81

ผลตอบแทนสะสม (%) ผลตอบแทนเฉล่ีย (% ต�อป�)

• ความคืบหน�าในการทยอยแจกจ�ายวคัซนีต�านโคว�ด

• การฟ��นตัวทางเศรษฐกจิในแต�ละภาคอุตสาหกรรมปรับตวัดขี�น้

• ภาครัฐฯ และธนาคารกลางแห�งประเทศไทยยังคงดําเนนินโยบายแบบผ�อนปรน 

• การเปลีย่นแปลงว�ธกีารคํานวณ SET50 Index คาดว�าจะช�วยลดความผนัผวนของดชัน ีและช�วยลดโอกาสการเกดิเหตุการณ� Knock Out
   ของสญัญาออปชัน่หร�อตราสารวอร�แรนท� (Option / Warrant) ก�อนการลงทุนครบกําหนดอายุ ซ่ึงจะส�งผลดตี�อการลงทุน

ป�จจัยสนับสนุนการลงทุนป�จจัยสนับสนุนการลงทุน

ระดับดัชนี SET50

600
ป� ค.ศ.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

700

800

900

1,000

1,100

1,200

ที่มา: Bloomberg ณ เม.ย. 64
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ป�จจัยที่ต�องติดตามป�จจัยที่ต�องติดตาม

• การติดตามประสทิธภิาพของวคัซีนต�านโคว�ด 

• ความกงัวลของอตัราเง�นเฟ�อทีเ่พ��มข�น้ และอตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลสหรฐัฯ

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ณ 16 เมษายน 2564

• กองทุนน้ีเป�นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหร�อมีความซับซ�อน เน่ืองจากมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล�วงหน�าท่ีเป�นการลงทุนแบบซับซ�อน และ

มีหลักเกณฑ�การจ�ายผลตอบแทนแบบซับซ�อน จ�งมีความแตกต�างจากกองทุนรวมท่ัวไป

• กองทุนมีการลงทุนในสัญญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท� (Option/Warrant) ท่ีมีการจ�ายผลตอบแทนอ�างอิงกับดัชนี SET50 และ

เง�่อนไขท่ีกําหนดส�งผลให�อัตราผลตอบแทนของกองทุนอาจไม�เท�ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 

• กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล�วงหน�าเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการบร�หารงาน (Efficient Portfolio Management) ทําให�กองทุนมี

ความเสี่ยงมากกว�ากองทุนท่ีลงทุนในหลักทรัพย�อ�างอิงโดยตรง เนื่องจากใช�เง�นลงทุนในจํานวนที่น�อยกว�า จ�งมีกําไร/ขาดทุนสูงกว�าการ

ลงทุนในหลักทรัพย�อ�างอิงโดยตรง

• กองทุนอาจไม�ได�รับเง�นต�นและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว� หากผู�ออกตราสารหร�อธนาคารที่กองทุนลงทุนไม�สามารถชําระคืนเง�นต�น

ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกับไว�ได� ซึ่งอาจส�งผลกระทบต�อผลตอบแทนที่ผู�ลงทุนจะได�รับ

• กองทุนอาจลงทุนกระจ�กตัวในประเทศกาตาร� ผู�ลงทุนจ�งควรพ�จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร�ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด�วย

• ผู�ลงทุนควรจัดสรรเง�นลงทุนในสินทรัพย�อื่นเพ�่อเป�นการกระจายความเสี่ยงให�เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได� 

   และควรศึกษาข�อมูลของดัชนี SET50  รวมถึงเง�่อนไขการจ�ายผลตอบแทนก�อนตัดสินใจลงทุน

คําเตือนสําคัญ


