
• โอกาสสร�างผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หร�อตราสารวอร�แรนท�� (Option/Warrant) ที่จ�ายผลตอบแทนอ�างองิกบัราคาทองคํา XAUUSD
  (Gold Spot) สูงสุดถึง 5.40%*
• เมื่อลงทุนครบอายุโครงการประมาณ 1 ป� รับเง�นต�นคืน 100%**

กองทุน KCR1YC-AI น�าสนใจอย�างไรกองทุน KCR1YC-AI น�าสนใจอย�างไร

กองทุน KCR1YC-AI เป�นกองทุนรวมผสมที่จะลงทุนใน
• ตราสารหนีแ้ละ/หร�อเง�นฝากทัง้ในและ/หร�อต�างประเทศ ทีมี่อนัดบัความน�าเชือ่ถอือยู�ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได�  (Investment

Grade) ประมาณ 99.00% ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป�าหมายเพ�่อให�เง�นลงทุนเติบโตเป�น 100% ของเง�น
ลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ** 

• สญัญาซ้ือขายล�วงหน�า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่หร�อตราสารวอร�แรนท� (Option/Warrant) ประมาณ 1.00%

ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน ที่มีการจ�ายผลตอบแทนอ�างอิงกับราคาทองคาํ XAUUSD*

• กองทนุจะป�องกนัความเสีย่งด�านอตัราแลกเปล่ียน (FX Hedging) สาํหรบัการลงทุนในตราสารหนีแ้ละ/หร�อเง�นฝากต�างประเทศ
ทัง้จาํนวน แต�จะไม�ป�องกนัความเสีย่งด�านอตัราแลกเปล่ียน สาํหรบัการลงทนุในสญัญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท�

นโยบายลงทุนของกองทุน KCR1YC-AIนโยบายลงทุนของกองทุน KCR1YC-AI

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

หมายเหตุ
*การจ�ายผลตอบแทนเป�นไปตามเง�่อนไขที่กําหนด  **กองทุนอาจไม�ได�รับเง�นต�นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว� หากผู�ออกตราสารหร�อธนาคารที่กองทุนลงทุนไม�สามารถ

ชําระคืนเง�นต�น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกับไว�ได�

สนใจลงทุนและขอรับหนังสอืช้ีชวนได�ที ่ธนาคารกสกิรไทย 
ผู�ลงทุนโปรดทําความเข�าใจลักษณะสนิค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน และความเสีย่งก�อนตดัสนิใจลงทนุ

1/5

ผู�ลงทนุไม�สามารถขายคืนหน�วยลงทนุน้ีในช�วงเวลา 1 ป�ได� กองทุนน้ีลงทุนกระจ�กตวัในผู�ออกและหมวดอตุสาหกรรมธนาคาร

ดงันัน้ หากมปี�จจยัลบทีส่�งผลกระทบต�อการลงทนุดงักล�าว ผู�ลงทุนอาจสญูเสยีเง�นลงทุนจาํนวนมาก

XAUUSD

เป�นสัญญาหร�อตราสาร
ที่มีสินทรัพย�อ�างอิง

ใช�เง�นลงทุนน�อย มีโอกาส
ได�อัตราผลตอบแทนสูง

เป�นสัญญาหร�อตราสาร
ท่ีมีอายุจํากัด

ลงทุนตาม Safe Haven ปลอดภัย หายห�วง

เร��มต�น 500,000 บาท

เสนอขายครั้งเดียว 21 - 28 มิถุนายน 2564

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

กองทุนเป�ดเค Complex Return 1 ป� C
หามขายผูลงทุนรายยอย

KCR1YC-AIKCR1YC-AIKCR1YC-AIKCR1YC-AI



โครงสร�างการลงทุนโครงสร�างการลงทุน

ส�วนท่ี 2
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| 45% ของการเปลี่ยนแปลง |

ของราคาทองคํา XAUUSD

0.25% 
(ผลตอบแทนชดเชย)

กรณีที่ 1 และ 2

0.25% 
(ผลตอบแทนชดเชย)

กรณีที่ 1 และ 2 กรณีที่ 4กรณีที่ 3

0% + 12%- 12%

การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาทองคํา XAUUSD (%)

(ภายใต�สมมตฐิานว�าอตัราแลกเปล่ียนไม�มีการเปล่ียนแปลง)

• บร�ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพย�สินท่ีลงทุนหร�อสัดส�วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจําเป�นและสมควรเพ�่อรักษา

  ผลประโยชน�ของผู�ลงทุนเป�นสําคัญ โดยการเปล่ียนแปลงนั้นต�องไม�ทําให�ความเสี่ยงของทรัพย�สินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย�างมีนัยสําคัญ 

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

  การลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จํากัด  โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได� ท้ังนี้ 

  การเปล่ียนแปลงดังกล�าวอาจทําให�ผู�ถือหน�วยลงทุนไม�ได�รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว�� อย�างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการ

  เปล่ียนแปลงสดัส�วนการลงทนุของเง�นลงทนุในส�วนที ่1 จะส�งผลให�เง�นลงทุนในส�วนที ่2 เปล่ียนแปลงไปด�วย

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

พ�จารณาลงทนุ

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

(Investment  Grade) ประมาณ 99.00% ของมูลค�าทรพัย�สนิสทุธขิองกองทุน โดยมีเป�าหมายเพ�อ่ให�เง�นลงทุนเติบโตเป�น 100%

ของเง�นลงทุนท้ังหมด

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน

ประมาณการสัดส�วนของตราสารท่ีคาดว�าจะลงทุน

ตราสารทีล่งทนุ

เง�นฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร�

เง�นฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร�

เง�นฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร�

Commercial paper ของ Sabah Development Bank Berhad, 

ประเทศมาเลเซีย 

หุ�นกู�ของบร�ษทั อนันดา ดเีวลลอปเม�นท� จาํกดั (มหาชน), 

ประเทศไทย

เง�นฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอนิโดนเีซีย

รวม

อนัดบัความน�าเชือ่ถอื
ของผู�ออกตราสาร

Baa1/Moody's

Aa3/Moody's

A3/Moody's

AA1/RAM

BBB-/TRIS

Baa2/Moody's

99.00%

สดัส�วนการลงทุน
โดยประมาณ

19.00%

19.00%

19.00%

14.50%

19.00%

8.50%
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ส�วนท่ี 2: เง�นลงทนุท่ีเหลือประมาณ 1.00% จะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล�วงหน�า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท�

(Option/Warrant) ท่ีมกีารจ�ายผลตอบแทนอ�างองิกบัราคาทองคํา XAUUSD

รายละเอยีดของสญัญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท�ท่ีกองทนุลงทุน

สนิทรัพย�อ�างองิ

สกลุเง�น

อายุของสญัญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท�

อตัราส�วนร�วม (Participation Rate : PR)

อตัราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate)

ผู�ออกสญัญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท�

ราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot)

สกลุเง�นดอลลาร�สหรัฐ (USD)

ประมาณ 1 ป� (วนัเร��มต�นสญัญา ถงึ วนัพ�จารณาสนิทรัพย�อ�างองิ)

45%

0.25% จะได�รบัเมือ่ราคาสนิทรัพย�อ�างองิ ณ วนัทําการใด ตัง้แต�วนัทําการ
ถัดจากวันเร��มต�นสัญญาถึงวันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิงปรับเพ��มข�้นหร�อ

ลดลงมากกว�า 12% เมือ่เทยีบกบัระดบัสนิทรพัย�อ�างองิ ณ วนัเร��มต�นสญัญา 

ธนาคารพาณิชย�และหร�อสถาบันการเง�นท่ีมอีนัดบัความน�าเช่ือถอืไม�ต่ํากว�า
อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได� (Investment Grade)

ขนาดสญัญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท� ประมาณร�อยละ 100 ของจาํนวนเง�นที่ได�รับจากการเสนอขายหน�วยลงทนุ
โดยขนาดของสญัญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท�จะถกูแปลงเป�นสกลุเง�น
ดอลลาร�สหรัฐ ณ วันท่ีลงทุน ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
ออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท� ในสกุลเง�นบาทจ�งข�้นอยู�กับอัตราแลกเปล่ียน 
ณ วนัทีคํ่านวณผลตอบแทน กองทนุจ�งมคีวามเสีย่งท่ีจะได�รับผลตอบแทน
สงูหร�อตํา่กว�าท่ีระบไุว�ได�

• วันเร��มต�นสัญญา คือ วันที่กองทุนเร��มลงทุนในสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท�

• วันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง คือ วันสุดท�ายที่ประเมินราคาสินทรัพย�อ�างอิงตามสัญญา หากตรงกับวันหยุดจะใช�วันทําการถัดไปแทน

• ค�าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย�อ�างอิง = (ราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันทําการใดหร�อวันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง / ราคาสินทรัพย�

   อ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา) - 1

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

เง�อ่นไข เง�นต�นและผลตอบแทนที่กองทุนจะได�รับ
ณ วันครบอายุโครงการ

ราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันทําการใดวันทําการหนึ่ง
ที่อยู�ในช�วงระหว�างอายุสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท� 
(ก�อนวันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง) ปรับลดลงมากกว�า 12% 

หร�อ ปรับเพ��มข�้นมากกว�า 12% เมื่อเทียบกับ
ราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา

ได�รับเง�นต�นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชย
จากสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท� 0.25%กรณท่ีี 1

ราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง 
ปรับลดลงมากกว�า 12% หร�อ ปรับเพ��มข�้นมากกว�า 12% 
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา

ได�รับเง�นต�นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชย
จากสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท� 0.25%กรณท่ีี 2

ราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง 
ไม�เปลี่ยนแปลง หร�อ ปรับลดลงไม�เกิน 12% 

เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา

ได�รับเง�นต�นคืน 100% +  
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหร�อวอร�แรนท�

(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหร�อวอร�แรนท� = 
PR x lค�าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย�อ�างอิงl x เง�นต�น)

กรณท่ีี 3

ราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง 
ปรับเพ��มข�้นไม�เกิน 12% 

เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา

ได�รับเง�นต�นคืน 100% +  
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหร�อวอร�แรนท�

(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหร�อวอร�แรนท� = 
PR x ค�าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย�อ�างอิง x เง�นต�น)

กรณท่ีี 4

• การพ�จารณาว�าเข�าเง�่อนไขการได�รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพ�จารณาค�าการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย�อ�างอิงทุกวันทําการ

   โดยใช�ราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ�น
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ประเภทหลักทรัพย�/ทรัพย�สิน

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

99.00% ประมาณ 1.45% 100.44%

0.44%

100.00%

ตัวอย�างผลตอบแทนจาก Option/Warrant
ตามรูปด�านล�าง

หัก ค�าใช�จ�ายโดยประมาณ*

เง�นต�นและผลตอบแทนจากการลงทุนส�วนที่ 1 
หลังจากหักค�าใช�จ�ายของกองทุนโดยประมาณ

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

1.00%

อตัราผลตอบแทน
ณ วนัครบอายุกองทนุ

(ประมาณ 1 ป�)
สัดส�วนการลงทุน

โดยประมาณ
เง�นต�นและ

ผลตอบแทนที่คาดว�า
จะได�รับ (ต�อป�)

*ค�าใช�จ�ายของกองทุน (รวมค�าธรรมเนียมการจดัการแล�ว) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณท่ีีกองทุนได�รับผลตอบแทนสงูกว�าที่ได�เป�ดเผย

  ไว�ตอนเสนอขายหน�วยลงทุน บร�ษัทจัดการอาจเร�ยกเก็บค�าธรรมเนียมการจัดการเพ��มเติมได� โดยรวมแล�วไม�เกินร�อยละ 2.14 ต�อป�ของจํานวนเง�น

  ที่ได�รับจากการเสนอขายหน�วยลงทนุ

**กองทุนอาจไม�ได�รับเง�นต�นและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว� หากผู�ออกตราสารหร�อธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม�สามารถชําระคืนเง�นต�น ดอกเบี้ย 

  รวมท้ังผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว�ได�

Knock-out Event คือ เหตุการณ�ที่ราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันทําการใด ต้ังแต�วันทําการถัดจากวันเร��มต�นสัญญาถึงวันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิงปรับ

เพ��มข�้นหร�อลดลงมากกว�า 12% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา

• ส�วนท่ี 1: ประมาณ 990,000 บาท ลงทุนในตราสารหน้ีและ/หร�อเง�นฝากท้ังในและ/หร�อต�างประเทศ ที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับ
                ท่ีสามารถลงทุนได� (Investment Grade) โดยมีเป�าหมายเพ�่อให�เง�นลงทุนเติบโตเป�น 1,000,000 บาท
• ส�วนท่ี 2: ประมาณ 10,000 บาท ลงทุนในสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท� (Option/Warrant) ท่ีมีการจ�ายผลตอบแทนอ�างอิงกับ
                ราคาทองคํา XAUUSD (Gold Spot)

สมมติฐาน: ระดับของราคาทองคํา XAUUSD ณ วันเร��มต�นสัญญา อยู�ที่ 1,700

หมายเหต:ุ ตัวเลขเง�นต�นและผลตอบแทนเป�นเพ�ยงตัวอย�างการคํานวณเพ�่อประกอบการอธิบายเท�านั้น มิได�เป�นการรับประกันว�าผู�ลงทุนจะได�รับ
ผลตอบแทนตามที่แสดงไว�

เง�นต�นและผลตอบแทนที่คาดว�าจะได�รับเมื่อครบกําหนดอายุโครงการในแต�ละกรณี
(ภายใต�สมมติฐานที่ตราสารหนี้และ/หร�อเง�นฝากทั้งในและ/หร�อต�างประเทศไม�มีการผ�ดนัดชําระ และอัตราแลกเปลี่ยนไม�มีการเปล่ียนแปลง)

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

ตัวอย�างการคํานวณผลตอบแทนตัวอย�างการคํานวณผลตอบแทน
(ภายใต�สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนไม�มีการเปลี่ยนแปลง)(ภายใต�สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนไม�มีการเปลี่ยนแปลง)

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�าการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย�อ�างองิ| x เง�นต�น)

= 1,000,000 + {45% x |[1,496/1,700] -1| 
   x 1,000,000 } 
= 1,000,000 + 54,000
= 1,054,000 บาท

กรณีท่ี 4
เง�นต�นคืน + ผลตอบแทนจากสญัญาออปช่ัน

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

= 1,000,000 + { 45% x ([1,904/1,700] -1) 
   x 1,000,000 }
= 1,000,000 + 54,000

= 1,054,000 บาท

กรณีท่ี 1
ราคาสนิทรัพย�อ�างองิ ณ วนัทาํการใดวนัทาํการหน่ึง

ทีอ่ยู�ในช�วงระหว�างอายุสัญญาออปชัน่หร�อ

ตราสารวอร�แรนท� (ก�อนวนัพ�จารณาสนิทรัพย�อ�างองิ)

ปรับลดลงมากกว�า 12% หร�อปรบัเพ��มข�น้มากกว�า 12%

เม่ือเทยีบกบัราคาสนิทรพัย�อ�างองิ ณ วนัเร��มต�นสญัญา

ราคาทองคํา XAUUSD
(สินทรัพย�อ�างอิง)

วันเร��มต�นสัญญา วันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง

1,904

1,700

1,496

Knock-out Event

Knock-out Event

กรณีท่ี 2
ราคาสนิทรพัย�อ�างอิง ณ วันพ�จารณา

สนิทรพัย�อ�างอิงปรับลดลงมากกว�า 12% 

หร�อปรับเพ��มข�้นมากกว�า 12% เมื่อเทียบกับราคา

สนิทรพัย�อ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา

ราคาทองคํา XAUUSD
(สินทรัพย�อ�างอิง)

วันเร��มต�นสัญญา วันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง

1,904

1,700

1,496

Knock-out Event

Knock-out Event

กรณีที่ 3
ราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันพ�จารณา

สินทรัพย�อ�างอิง ไม�เปลี่ยนแปลง 

หร�อปรับลดลงไม�เกิน 12% เมื่อเทียบกับ

ราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา

ราคาทองคํา XAUUSD
(สินทรัพย�อ�างอิง)

วันเร��มต�นสัญญา วันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง

1,700

1,496

1,904

กรณีท่ี 4
ราคาของสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันพ�จารณา

สินทรัพย�อ�างอิงปรับเพ��มข�้นไม�เกิน 12%

เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย�อ�างอิง

ณ วันเร��มต�นสัญญา

ราคาทองคํา XAUUSD
(สินทรัพย�อ�างอิง)

วันเร��มต�นสัญญา วันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง

1,904

1,700

1,496
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• ราคาทองคํา XAUUSD (Gold Spot) คือ ราคาทองคําต�อ 1 ทรอยออนซ�ในสกลุเง�นดอลลาร�สหรัฐอเมร�กา โดยราคาทองคําทีส่ญัญาออปช่ัน

  หร�อตราสารวอร�แรนท�อ�างอิงจะใช�ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg หน�า BFIX (https://www.bloomberg.com/markets/currencies

  /fx-fixings) ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น (BFIX Zone Tokyo 3.00 PM)

ข�อมูลสําคัญเกี่ยวกับราคาทองคํา XAUUSD (Gold Spot) 
ที่สัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท�ใช�อ�างอิง

ข�อมูลสําคัญเกี่ยวกับราคาทองคํา XAUUSD (Gold Spot) 
ที่สัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท�ใช�อ�างอิง

• ราคาทองคํายังอยู�ในระดับที่ไม�สูงข�้นเร็วจนเกินไป ผลมาจากการฟ��นตัวของเศรษฐกิจโลกจากความคืบหน�าในการเร�งฉีดวัคซีนต�านโคว�ด

ที่ดีในหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ�มประเทศพัฒนาแล�ว ทําให�ความต�องการลงทุนในทองคําเพ�่อกระจายความเสี่ยงให�แก�พอร�ตปรับลดลง และ

อัตราดอกเบี้ยในหลายประเทศทั่วโลกมีแนวโน�มปรับตัวสูงข�้น รวมไปถึงค�าเง�นดอลลาร�สหรัฐที่มีแนวโน�มแข็งค�าข�้น 

• นักลงทุนต�องการย�ายเง�นลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาลไปยังสินทรัพย�อื่นอย�างทองคํามากข�้น จากอัตราเง�นเฟ�อที่มีแนวโน�มสูงข�้น ทําให�อัตรา

ดอกเบี้ยแท�จร�ง (Real Yield) ของสหรัฐฯ ยังคงอยู�ในระดับติดลบ  

ป�จจัยสนับสนุนการลงทุนป�จจัยสนับสนุนการลงทุน

ป�จจัยที่ต�องติดตามป�จจัยที่ต�องติดตาม

• ประสิทธิภาพของวัคซีนตานโคว�ด ตัวเลขเง�นเฟ�อที่ปรับตัวเพ��มข�้น อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และการปรับนโยบายทาง

   การเง�นจากผ�อนปรนให�กลบัเข�าสู�ภาวะปกติของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Policy Normalization)

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ณ 24 พฤษภาคม 2564

• กองทุนน้ีเป�นกองทุนที่มีความเส่ียงสูงหร�อมีความซับซ�อน เนื่องจากมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล�วงหน�าที่เป�นการลงทุนแบบซับซ�อน 

  และมหีลักเกณฑ�การจ�ายผลตอบแทนแบบซับซ�อน จ�งมคีวามแตกต�างจากกองทนุรวมทัว่ไป ผู�ลงทนุควรศกึษาให�เข�าใจก�อนลงทนุ หร�อสอบถาม

  รายละเอียดเพ��มเติมจากคนขาย ทั้งน้ี ผู�ลงทุนควรจัดสรรเง�นลงทุนในสินทรัพย�อื่นเพ�่อเป�นการกระจายความเสี่ยงให�เหมาะสมกับระดับ

  ความเสี่ยงท่ีผู�ลงทุนยอมรับได�

• กองทุนมีการลงทุนในสัญญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท�ที่มีการจ�ายผลตอบแทนอ�างอิงกับราคาทองคํา XAUUSD (Gold Spot) 

  และเง�่อนไขที่กําหนด ส�งผลให�อัตราผลตอบแทนของกองทุนอาจไม�เท�ากับอัตราการเปล่ียนแปลงของราคาทองคํา XAUUSD ผู�ลงทุนควร

  ศึกษาข�อมูลของราคาทองคํา XAUUSD และเง�อ่นไขการจ�ายผลตอบแทนก�อนตดัสนิใจลงทนุ 

• กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล�วงหน�าเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการบร�หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจ

  ลงทุนในตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขายล�วงหน�าแฝง (Structured Note) ทาํให�กองทนุมคีวามเสีย่งมากกว�ากองทนุทีล่งทนุในหลักทรพัย�อ�างองิ

  โดยตรง เนื่องจากใช�เง�นลงทุนในจํานวนที่น�อยกว�า จ�งมีกําไร/ขาดทุนสูงกว�าการลงทุนในหลักทรัพย�อ�างอิงโดยตรง

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

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

• กองทุนมีการลงทุนกระจ�กตัวในผู�ออก หมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และประเทศกาตาร� ผู�ลงทุนจ�งควรพ�จารณากระจายความเสี่ยงของ

  พอร�ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด�วย

คําเตือนสําคัญ


