KCR1YB-AI
กองทุนเปดเค Complex Return 1 ป B

หุนจะข�้นจะลงก็ ไดเฮ

หามขายผูลงทุนรายยอย

เสนอขายครั้งเดียว 18 - 25 พฤษภาคม 2564

กองทุนรวมสําหรับผูลงทุนที่มิใชรายยอยและผูมีเง�นลงทุนสูงเทานั้น
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหร�อซับซอน

เร��มตน 500,000 บาท

ผูล งทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนีใ้ นชวงเวลา 1 ปได
กองทุนนีล้ งทุนกระจ�กตัวในผูอ อกและหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร
ดังนัน้ หากมีปจ จัยลบทีส่ ง ผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูล งทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจํานวนมาก

บร�ษทั จัดการขอสงวนสิทธิไมรบั ชําระคาซือ้ หนวยลงทุนดวยเช็ค
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

กองทุน KCR1YB-AI นาสนใจอยางไร
• โอกาสสรางผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หร�อตราสารวอรแรนท (Option/Warrant) ท่จี า ยผลตอบแทนอางอิงกับตลาดหุน ไทย
(ดัชนี SET50) สูงสุดถึง 3.50%*
• เมื่อลงทุนครบอายุโครงการประมาณ 1 ป รับเง�นตนคืน 100%**

นโยบายลงทุนของกองทุน KCR1YB-AI
กองทุน KCR1YB-AI เปนกองทุนรวมผสมที่จะลงทุนใน
• ตราสารหนีแ้ ละ/หร�อเง�นฝากทัง้ ในและ/หร�อตางประเทศ ทีม่ อี นั ดับความนาเชือ่ ถืออยูใ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได (Investment
Grade) ประมาณ 99.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมีเปาหมายเพ�่อใหเง�นลงทุนเติบโตเปน 100% ของเง�น
ลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ**
• สัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชัน่ หร�อตราสารวอรแรนท (Option/Warrant) ประมาณ 1.00%
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับระดับของดัชนี SET50*
• กองทุนจะปองกันความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น (FX Hedging) สําหรับการลงทุนในตราสารหนีแ้ ละ/หร�อเง�นฝากตางประเทศ
ทัง้ จํานวน

สัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอรแรนท คืออะไร
SET50

เปนสัญญาหร�อตราสาร
ที่มีสินทรัพยอางอิง

ใชเง�นลงทุนนอย มีโอกาส
ไดอัตราผลตอบแทนสูง

เปนสัญญาหร�อตราสาร
ที่มีอายุจํากัด

หมายเหตุ

*การจายผลตอบแทนเปนไปตามเง�่อนไขที่กําหนด
**กองทุนอาจไมไดรับเง�นตนและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว หากผูออกตราสารหร�อธนาคารที่กองทุนลงทุนไมสามารถชําระคืนเง�นตน ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใด
ตามที่ตกลงกันไว ได

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่ ธนาคารกสิกรไทย
ผูลงทุนโปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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โครงสรางการลงทุน
สวนที่ 2

Option
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1.00%

สวนที่ 1

ตราสารหนี้
/เง�นฝาก
99.00%

Knock-out
3.5%
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กรณีที่ 1 และ 2

35%

งl
แปล
ลี่ยน
ารเป 50
องก ี SET
% ข งดัชน
ขอ

0.25%
(ผลตอบแทนชดเชย)

ขอ
ของ งการเ
ดัชน ปลี่ย
ี SE นแป
T50 ลง

l 35

เง�นตน
100%

ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ หร�อตราสารวอรแรนท (Option/Warrant)

กรณีที่ 3

0.25%
(ผลตอบแทนชดเชย)

กรณีที่ 4

- 10%

0%

+ 10%

กรณีที่ 1 และ 2 การเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนี SET50 (%)

รายละเอียดการลงทุน
สวนที่ 1: กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หร�อเง�นฝากทั้งในและ/หร�อตางประเทศ ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
(Investment Grade) ประมาณ 99.00% ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน โดยมีเปาหมายเพ�อ่ ใหเง�นลงทุนเติบโตเปน 100%
ของเง�นลงทุนทัง้ หมด
ประมาณการสัดสวนของตราสารทีค่ าดวาจะลงทุน
ตราสารทีล่ งทุน

อันดับความนาเชือ่ ถือ
ของผูอ อกตราสาร

สัดสวนการลงทุน
โดยประมาณ

เง�นฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร

Baa1/Moody's

19.00%

เง�นฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร

Aa3/Moody's

19.00%

เง�นฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร

A3/Moody's

19.00%

Commercial paper ของ Sabah Development Bank Berhad,
ประเทศมาเลเซีย

AA1/RAM

14.50%

หุน กูข องบร�ษทั อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน),
ประเทศไทย

BBB-/TRIS

19.00%

เง�นฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย

Baa2/Moody's

8.50%

รวม

99.00%

• บร�ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินที่ลงทุนหร�อสัดสวนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจําเปนและสมควรเพ�่อรักษา
ผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นตองไมทําใหความเสี่ยงของทรัพยสินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ
โดยบร�ษัทอาจพ�จารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หร�อเพ��มเติมจากตราสารที่ระบุไวขางตน ซึ่งตราสารดังกลาวจะอยูภายใตกรอบ
การลงทุ น ของ บลจ. กสิ ก รไทย จํ า กั ด โดยประมาณการอั ต ราผลตอบแทนของตราสารที่ ล งทุ น อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ทั้ ง นี้
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว
• สถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่แสดงขางตนเปนเพ�ยงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่บร�ษัทจัดการจะใชประกอบการ
พ�จารณาลงทุน
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สวนที่ 2: เง�นลงทุนทีเ่ หลือประมาณ 1.00% จะลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชัน่ หร�อตราสารวอรแรนท
(Option/Warrant) ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับระดับของดัชนีอางอิง (Index level) คือ ดัชนี SET50 โดยมีขนาดสัญญา
ประมาณ 100% ของจํานวนเง�นที่ไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุน
รายละเอียดของสัญญาออปชัน่ หร�อตราสารวอรแรนททกี่ องทุนลงทุน
ดัชนีอา งอิง

ดัชนี SET50 (SET50 Index)

สกุลเง�น

สกุลเง�นบาท (THB)

อายุตราสาร

1 ป

อัตราสวนรวม (Participation Rate : PR)

35%

อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate)

0.25% เมื่อระดับดัชนีอางอิง ณ วันทําการใด ตั้งแตวันทําการถัดจาก
วันเร��มตนสัญญาถึงวันพ�จารณาดัชนีอางอิงปรับเพ��มข�้นหร�อลดลง
มากกวา 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอางอิง ณ วันเร��มตนสัญญา

ผูอ อกสัญญาออปชัน่ หร�อตราสารวอรแรนท

ธนาคารพาณิชยและหร�อสถาบันการเง�นที่มีอันดับความนาเชื่อถือไม
ตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade)

• วันเร��มตนสัญญา คือ วันที่กองทุนเร��มลงทุนในสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอรแรนท
• วันพ�จารณาดัชนีอางอิง คือ วันสุดทายที่ประเมินระดับดัชนีอางอิงตามสัญญา หากตรงกับวันหยุดจะใชวันทําการถัดไปแทน
• คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิง = (ระดับของดัชนีอางอิง ณ วันทําการใดหร�อวันพ�จารณาดัชนีอางอิง / ระดับของดัชนีอางอิง ณ
วันเร��มตนสัญญา) - 1

เง�่อนไขการจายเง�นตนและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ
เง�อ่ นไข

เง�นตนและผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับ
ณ วันครบอายุโครงการ

กรณีที่ 1

ระดับดัชนีอางอิง ณ วันทําการใดวันทําการหนึ่ง
ทีอ่ ยูใ นชวงระหวางอายุสญ
ั ญาออปชัน่ หร�อตราสารวอรแรนท
(กอนวันพ�จารณาดัชนีอา งอิง) ปรับลดลงมากกวา 10%
หร�อปรับเพ�ม� ข�น้ มากกวา 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอางอิง
ณ วันเร��มตนสัญญา

ไดรับเง�นตนคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชย
จากสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอรแรนท 0.25%

กรณีที่ 2

ระดับดัชนีอางอิง ณ วันพ�จารณาดัชนีอางอิง
ปรับลดลงมากกวา 10% หร�อปรับเพ�ม� ข�น้ มากกวา 10%
เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอางอิง ณ วันเร��มตนสัญญา

ไดรับเง�นตนคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชย
จากสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอรแรนท 0.25%

กรณีที่ 3

ระดับดัชนีอางอิง ณ วันพ�จารณาดัชนีอางอิง
ไมเปลีย่ นแปลง หร�อปรับลดลงไมเกิน 10%
เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอา งอิง ณ วันเร�ม� ตนสัญญา

ไดรับเง�นตนคืน 100% + ผลตอบแทนจาก
สัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอรแรนท
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอรแรนท
= PR x lคาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิงl x เง�นตน )

กรณีที่ 4

ระดับของดัชนีอางอิง ณ วันพ�จารณาดัชนีอางอิง
ปรับเพ��มข�้นไมเกิน 10%เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอางอิง
ณ วันเร��มตนสัญญา

ไดรับเง�นตนคืน 100% + ผลตอบแทนจาก
สัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอรแรนท
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอรแรนท
= PR x คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิง x เง�นตน )
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ตัวอยางการคํานวณผลตอบแทน
ตัวอยางรูปแบบการจายเง�นตนและผลตอบแทนในแตละกรณี
สมมติฐาน: เง�นลงทุน 1,000,000 บาท แบงเง�นลงทุนออกเปน 2 สวน
• สวนที่ 1: ประมาณ 990,000 บาท ลงทุนในตราสารหนี้และ/หร�อเง�นฝากทั้งในและ/หร�อตางประเทศ ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ
ที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) โดยมีเปาหมายเพ�่อใหเง�นลงทุนเติบโตเปน 1,000,000 บาท
• สวนที่ 2: ประมาณ 10,000 บาท ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชัน่ หร�อตราสารวอรแรนท (Option/
Warrant) ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับระดับของดัชนีอางอิง (Index level) คือ ดัชนี SET50
สัดสวนการลงทุน
โดยประมาณ

ประเภทหลักทรัพย/ทรัพยสนิ
สวนที่ 1: ตราสารหนี้และ/หร�อเง�นฝากทั้งใน
และ/หร�อตางประเทศ*

99.00%

อัตราผลตอบแทน
ตนและผลตอบแทน
ณ วันครบอายุกองทุน ทีเง�่คนาดว
าจะไดรับ (ตอป)
(ประมาณ 1 ป)
ประมาณ 1.49%

100.48%

หัก คาใชจายโดยประมาณ**

0.48%

เง�นตนและผลตอบแทนจากการลงทุนในสวนที่ 1
หลังจากหักคาใชจายของกองทุนโดยประมาณ
สวนที่ 2: สัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอรแรนท
(Option/Warrant)

100.00%
1.00%

ตัวอยางผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหร�อ
ตราสารวอรแรนทตามตารางดานลาง

*กองทุนอาจไมไดรับเง�นตนและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว หากผูออกตราสารหร�อธนาคารที่กองทุนลงทุนไมสามารถชําระคืนเง�นตน
ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว ได
**คาใชจายของกองทุน (รวมคาธรรมเนียมการจัดการแลว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไมเกินจากอัตราสูงสุดที่ระบุ
ไวในหนังสือชี้ชวน
สมมติฐาน: ระดับของดัชนี SET50 ณ วันเร�ม� ตนสัญญาอยูท ี่ 1,000
กรณีที่ 1

ระดับดัชนีอา งอิง ณ วันทําการใดวันทําการหนึง่
ทีอ่ ยูใ นชวงระหวางอายุสญ
ั ญาออปชัน่
หร�อตราสารวอรแรนท (กอนวันพ�จารณาดัชนีอา งอิง)
ปรับลดลงมากกวา 10% หร�อปรับเพ�ม� ข�น้ มากกวา 10%
เมือ่ เทียบกับระดับดัชนีอา งอิง ณ วันเร�ม� ตนสัญญา
ระดับดัชนี SET50
(ดัชนีอางอิง)

1,100

Knock-out Event

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3

กรณีที่ 4

ระดับดัชนีอางอิง ณ วันพ�จารณาดัชนีอางอิง
ปรับลดลงมากกวา 10%
หร�อปรับเพ��มข�้นมากกวา 10%
เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอางอิง ณ วันเร��มตนสัญญา

ระดับดัชนีอางอิง
ณ วันพ�จารณาดัชนีอางอิง
ไมเปลี่ยนแปลง หร�อปรับลดลงไมเกิน 10%
เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอางอิง ณ วันเร��มตนสัญญา

ระดับของดัชนีอางอิง
ณ วันพ�จารณาดัชนีอางอิง
ปรับเพ��มข�้นไมเกิน 10%
เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอางอิง ณ วันเร��มตนสัญญา

ระดับดัชนี SET50
(ดัชนีอางอิง)

ระดับดัชนี SET50
(ดัชนีอางอิง)

ระดับดัชนี SET50
(ดัชนีอางอิง)

1,100

1,100

1,000

1,000

1,000

900

900

900

1,000

Knock-out Event

วันเร��มตนสัญญา

วันพ�จารณาดัชนีอางอิง

วันเร��มตนสัญญา

วันพ�จารณาดัชนีอางอิง

วันเร��มตนสัญญา

วันพ�จารณาดัชนีอางอิง

วันเร��มตนสัญญา

วันพ�จารณาดัชนีอางอิง

Knock-out Event คือ เหตุการณที่ระดับดัชนีอางอิง ณ วันทําการใด ตั้งแตวันทําการถัดจากวันเร��มตนสัญญาถึงวันพ�จารณาดัชนีอางอิงปรับเพ��มข�้น
หร�อลดลงมากกวา 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอางอิง ณ วันเร��มตนสัญญา

เง�นตนและผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั เมือ่ ครบกําหนดอายุโครงการในแตละกรณี
(ภายใตสมมติฐานทีต่ ราสารหนีแ้ ละ/หร�อเง�นฝากทัง้ ในและ/หร�อตางประเทศไมมกี ารผ�ดนัดชําระ)
กรณีที่ 1
เง�นตน + ผลตอบแทนชดเชย 0.25%
= 1,000,000 + (0.25% x 1,000,000)
= 1,000,000 + 2,500
= 1,002,500 บาท

กรณีที่ 2
เง�นตน + ผลตอบแทนชดเชย 0.25%
= 1,000,000 + (0.25% x 1,000,000)
= 1,000,000 + 2,500
= 1,002,500 บาท

กรณีที่ 3

กรณีที่ 4

เง�นตน + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่
หร�อตราสารวอรแรนท
(PR x l คาการเปลีย่ นแปลงของดัชนีอา งอิง l x เง�นตน)
= 1,000,000 + {35% x l [900/1,000] -1 l
x 1,000,000}
= 1,000,000 + 35,000
= 1,035,000 บาท

เง�นตน + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่
หร�อตราสารวอรแรนท
(PR x คาการเปลีย่ นแปลงของดัชนีอา งอิง x เง�นตน)
= 1,000,000 + {35% x ([1,100/1,000] -1)
x 1,000,000}
= 1,000,000 + 35,000
= 1,035,000 บาท

หมายเหตุ: ตัวเลขเง�นตนและผลตอบแทนเปนเพ�ยงตัวอยางการคํานวณเพ�่อประกอบการอธิบายเทานั้น มิไดเปนการรับประกันวาผูลงทุน
จะไดรับผลตอบแทนตามที่แสดงไว / จํานวนเง�นการจายเง�นตนและผลตอบแทนเปนจํานวนเง�นหลังหักคาใชจายแลว
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ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับดัชนี SET50 ที่สัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอรแรนท ใชอางอิง
• ดัชนี SET50 เปนดัชนีราคาหุนที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําข�้นเพ�่อใชแสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุนสามัญ 50
ตัวที่มีมูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคลองสูงอยางสมํ่าเสมอ และมีสัดสวนผูถือหุนรายยอย
ผานเกณฑที่กําหนด
• ดัชนี SET50 เปนดัชนีประเภท Composite Index คํานวณแบบถวงน้าํ หนักดวยมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization
Weight) โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดใหมีการพ�จารณาปรับรายการหลักทรัพยที่ใชในการคํานวณดัชนีทุกๆ 6 เดือน
เพ่ือความเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข�้นกับภาวะการณ ในตลาดหลักทรัพย
• ดัชนี SET50 จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไมไดมีความเกี่ยวของและทําหนาที่อิสระจากบร�ษัทจัดการ ผูถือหนวยลงทุน
สามารถศึกษาขอมูลดัชนี SET50 เพ��มเติมไดที่ www.set.or.th
ผลการดําเนินงานยอนหลังของดัชนี SET50 ณ เมษายน 2564
ผลตอบแทนสะสม (%)

ดัชนี SET50

ผลตอบแทนเฉลีย่ ตอป (%)

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

ตัง้ แตตน ป

1 ป

3 ป

5 ป

10 ป

-1.57

4.29

28.10

5.00

9.43

-6.70

1.40

2.18

หมายเหตุ: (1) ขอมูลจาก Monthly Report ของดัชนี SET50 เดือนเมษายน 2564 จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(2) ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ�งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ระดับดัชนี SET50 ยอนหลัง 10 ป (เมษายน 2554 - 2564)
ระดับดัชนี SET50
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ที่มา: Bloomberg ณ เม.ย. 64

ปจจัยสนับสนุนการลงทุน
• ความคืบหนาในการทยอยแจกจายวัคซีนตานโคว�ด
• ภาพการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจในแตละภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีข้�น
• ภาครัฐฯ และธนาคารกลางแหงประเทศไทยยังคงดําเนินนโยบายแบบผอนปรน
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ปจจัยที่ตองติดตาม
• การติดตามประสิทธิภาพของวัคซีนตานโคว�ด
• ความกังวลบนการเพ��มข�้นของอัตราเง�นเฟอ และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ณ 16 เมษายน 2564

คําเตือนสําคัญ
• กองทุนนี้เปนกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหร�อมีความซับซอน เนื่องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เปนการลงทุนแบบซับซอน และ
มีหลักเกณฑการจายผลตอบแทนแบบซับซอน จ�งมีความแตกตางจากกองทุนรวมทั่วไป ผูลงทุนควรศึกษาใหเขาใจกอนลงทุน หร�อสอบถาม
รายละเอียดเพ��มเติมจากคนขาย ทั้งนี้ ผูลงทุนควรจัดสรรเง�นลงทุนในสินทรัพยอื่นเพ�่อเปนการกระจายความเสี่ยงใหเหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงที่ผูลงทุนยอมรับได
• กองทุนมีการลงทุนในสัญญาออปชั่นหร�อวอรแรนทที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับดัชนี SET50 และเง�่อนไขที่กําหนด สงผลใหอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนอาจไมเทากับอัตราการเปลีย่ นแปลงของดัชนี SET50 ผูล งทุนควรศึกษาขอมูลของดัชนี SET50 และเง�อ่ นไขการจาย
ผลตอบแทนกอนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการบร�หารงาน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุน
ในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ทําใหกองทุนมีความเสีย่ งมากกวากองทุนทีล่ งทุนในหลักทรัพยอา งอิงโดยตรง
เนื่องจากใชเง�นลงทุนในจํานวนที่นอยกวา จ�งมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
• กองทุนอาจไมไดรับเง�นตนและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว หากผูออกตราสารหร�อธนาคารที่กองทุนลงทุนไมสามารถชําระคืนเง�นตน
ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว ได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ
• กองทุนมีการลงทุนกระจ�กตัวในผูออก หมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และประเทศกาตาร ผูลงทุนจ�งควรพ�จารณากระจายความเสี่ยงของ
พอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย
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