
กองทุนน้ีไมถูกจำกัดความเส่ียงดานการลงทุนเชนเดียวกับกองทุนรวมท่ัวไปจึงเหมาะกับผูลงทุนท่ีรับผลขาดทุนระดับสูงไดเทาน้ัน | ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนน้ีในชวงเวลา 3 ป
ไดและกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในผูออก รวมถึงตราสารท่ีมีความเส่ียงดานเครดิตและสภาพคลองมากกวากองทุนรวมท่ัวไป ท้ังน้ี กองทุนน้ีไมถูกจำกัดความเส่ียงดานการลงทุนเชนเดียว
กับกองทุนรวมท่ัวไปจึงเหมาะกับผูลงทุนท่ีรับผลขาดทุนระดับสูงไดเทาน้ัน และอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญพิเศษเทาน้ัน
และเปนกองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงและซับซอน

กองทุนใหมเสนอขาย: 15 - 21 พ.ค. 61

ตัวอยางแสดงการจายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ

วันพิจารณา คือ วันสุดทายของการลงทุนของกองทุน KCR3YA-UI
วันเร่ิมตนสัญญา คือ วันเร่ิมตนลงทุนของกองทุน KCR3YA-UI

กรณีท่ี 1: ราคา ณ วันพิจารณา  สูงกวา ราคา ณ วันเร่ิมตนสัญญา

กรณีท่ี 2: ราคา ณ วันพิจารณา  เทากับ ราคา ณ วันเร่ิมตนสัญญา

ผลการดำเนินงานยอนหลังของกองทุน
GAM Star Credit Opportunities (EUR) ณ วันที่ 31 มี.ค. 61

Fund: GAM Star Opportunities (EUR) - Ordinary EUR Accumulation;
Benchmark: Barclays EuroAgg Corporate Total Return Index in EUR

หมายเหตุ:

- กองทุนชำระคืนเงินตนในอัตรา 90% ของเงินลงทุน

- จำนวนเงินการจายเงินตนและผลตอบแทนเปนจำนวนเงินหลังหักคาใชจายแลว

- เงินลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงและ/หรือสัญญาวอรแรนทจะถูกแปลงเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ 

ณ วันท่ีลงทุน ดังน้ัน ผลตอบแทนอาจเปล่ียนแปลงได โดยข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 

กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีจะไดรับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกวาท่ีระบุไวได

- ตัวเลขเงินตนและผลตอบแทนเปนเพียงตัวอยางการคำนวณเพ่ือประกอบการอธิบายเทาน้ัน มิไดเปนการรับประกัน 

วาผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนตามท่ีแสดงไว

ขอมูล ณ วันท่ี 30 เม.ย. 61

ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ขอมูลจาก Factsheet ของกองทุน GAM Star Credit Opportunities (EUR) ณ วันท่ี 31 มี.ค. 61

กองทุน GAM Star Credit Opportunities (EUR) 
ไดรับการจัดอันดับเปนกองทุนระดับ 5 ดาวโดย Morningstar®

สมมติ: เงินตน 1,000,000 บาท

เงินตนรับซ้ือคืนอัตโนมัติ ณ ปท่ี 1และ2 และเงินตนท่ีไดรับคืน 

เม่ือส้ินสุดอายุกองทุน  (ปองกันความเส่ียงท้ังจำนวน) + ผลตอบแทน 

(แปรผันตามคาเงิน USD) 

= 30,000 + 30,000 + 840,000 + (Participation Rate x Max [0%, 

(ราคา ณ วันพิจารณา  – ราคา ณ วันเร่ิมตนสัญญา) / ราคา ณ 

วันเร่ิมตนสัญญา] x 1,000,000)

= 900,000 + (300% x Max [0%, (22 – 20) / 20] x 1,000,000)

= 900,000 + 300,000

= 1,200,000

ระดับราคาอางอิงของกองทุุนอางอิง
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สมมติ: เงินตน 1,000,000 บาท

เงินตนรับซ้ือคืนอัตโนมัติ ณ ปท่ี 1และ2 และเงินตนท่ีไดรับคืน 

เม่ือส้ินสุดอายุกองทุน  (ปองกันความเส่ียงท้ังจำนวน) + ผลตอบแทน 

(แปรผันตามคาเงิน USD) 

= 30,000 + 30,000 + 840,000 + (Participation Rate x Max [0%, 

(ราคา ณ วันพิจารณา  – ราคา ณ วันเร่ิมตนสัญญา) / ราคา ณ 

วันเร่ิมตนสัญญา] x 1,000,000)

= 900,000 + (300% x Max [0%, (20 – 20) / 20] x 1,000,000)

= 900,000 + 0

= 900,000

กรณีท่ี 3: ราคา ณ วันพิจารณา  ต่ำกวา ราคา ณ วันเร่ิมตนสัญญา

กราฟแสดงอัตราการเติบโตของ NAV ยอนหลังของกองทุน GAM Star Credit Opportunities (EUR)

สมมติ: เงินตน 1,000,000 บาท

เงินตนรับซ้ือคืนอัตโนมัติ ณ ปท่ี 1และ2 และเงินตนท่ีไดรับคืน 

เม่ือส้ินสุดอายุกองทุน  (ปองกันความเส่ียงท้ังจำนวน) + ผลตอบแทน 

(แปรผันตามคาเงิน USD) 

= 30,000 + 30,000 + 840,000 + (Participation Rate x Max [0%, 

(ราคา ณ วันพิจารณา  – ราคา ณ วันเร่ิมตนสัญญา) / ราคา ณ 

วันเร่ิมตนสัญญา] x 1,000,000)

= 900,000 + (300% x Max [0%, (15 – 20) / 20] x 1,000,000)

= 900,000 + 0

= 900,000

ระดับราคาอางอิงของกองทุุนอางอิง

วันเริ่มตนสัญญา
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สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่
ฝายธุรกิจบริการไพรเวทแบงค ธนาคารกสิกรไทย

ฝายธุรกิจบริหารทรัพยกลุมลูกคาบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย
และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่นๆ

กองทุนเปดเค COMPLEX RETURN 3YA หามขายผูลงทุนรายยอย
K COMPLEX RETURN 3YA FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS : KCR3YA-UI

1/2

รายละเอียดกองทุน KCR3YA-UI

จุดมุงหมายของกองทุน

• กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากท้ังในและตางประเทศซ่ึงอาจมีอันดับความนาเช่ือถือ
ต่ำกวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated) 
ประมาณ 86%-87% ของเงินลงทุน โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเงินลงทุนเติบโตเปน 90% ของเงินลงทุนท้ังหมด 
เม่ือครบอายุโครงการ

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

• ในกรณีที่กองทุนจำหนายหนวยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต่ำกวา 2,000 ลานบาท กองทุน 
สงวนสิทธิท่ีจะเนนลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ท่ีมีการจายผลตอบ 
แทนอางอิงกับมูลคาของสินทรัพยอางอิง คือ มูลคาหนวยลงทุนของกองทุน GAM Star Credit Opportunities 
(EUR) และลงทุนสวนท่ีเหลือในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากท้ังในและตางประเทศซ่ึงอาจมี อันดับความนาเช่ือถือ 
ต่ำกวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และท่ีไมไดรับการจัดอันดับ ความนาเช่ือถือ (Unrated) 
โดยกองทุนจะชำระคืนเงินตนใหผูลงทุนในอัตรารอยละ 90 ของเงินลงทุน ทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ

กองทุนมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาการลงทุนตรงในกองทุน GAM Star Credit 
Opportunities (EUR) ซ่ึงเปนกองทุนท่ีไดรับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar® ณ วันท่ี 30 เม.ย. 61 
โดยผูลงทุนจะไดรับการจายคืนเงินตนท่ี 90%* หากกองทุน GAM Star Credit Opportunities (EUR) มี 
ผลการดำเนินงานปรับตัวลดลงในชวงระยะเวลาการลงทุน

*กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว หากผูออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม 
สามารถชำระเงินตนและดอกเบีี ้ยได



กองทุนน้ีไมถูกจำกัดความเส่ียงดานการลงทุนเชนเดียวกับกองทุนรวมท่ัวไปจึงเหมาะกับผูลงทุนท่ีรับผลขาดทุนระดับสูงไดเทาน้ัน | ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนน้ีในชวงเวลา 3 ป
ไดและกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในผูออก รวมถึงตราสารท่ีมีความเส่ียงดานเครดิตและสภาพคลองมากกวากองทุนรวมท่ัวไป ท้ังน้ี กองทุนน้ีไมถูกจำกัดความเส่ียงดานการลงทุนเชนเดียว
กับกองทุนรวมท่ัวไปจึงเหมาะกับผูลงทุนท่ีรับผลขาดทุนระดับสูงไดเทาน้ัน และอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญพิเศษเทาน้ัน
และเปนกองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงและซับซอน

โครงสรางการลงทุนของกองทุน KCR3YA-UI

• กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(Derivatives) ประเภทสัญญาวอรแรนท (Warrant) หรือ 

ลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง 

(Structured Note) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับผลตอบแทน 

โดยสัญญาวอรแรนทหรือสัญญาซ้ือขาย ลวงหนาแฝงจะ 

มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับมูลคาของสินทรัพยอางอิง 

คือ มูลคาหนวยลงทุนของกองทุน GAM Star Credit 

Opportunities (EUR) โดย กำหนดอัตราสวนรวม 

(Participation Rate) ท่ี 300%*

* อัตราสวนรวม (Participation Rate) คืออัตราการจายผลตอบแทนทวีคูณตอผลตอบแทนของมูลคาของ สินทรัพยอางอิง
** กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทน ตามท่ีคาดหมายไวหากผูออกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม 
สามารถชำระเงินตนและดอกเบ้ียคืนได

• กองทุนจะจายเงินตนคืนเม่ือครบอายุโครงการ 
โดยแบงการชำระคืนเปน

เงิน 3% ของเงินลงทุน เม่ือส้ินสุดปท่ี 1

เงิน 3% ของเงินลงทุน เม่ือส้ินสุดปท่ี 2

และ 84% ของเงินลงทุน เม่ือครบอายุโครงการ 

รวมจายเงินตนคืนตลอดระยะเวลาโครงการ
จำนวนทั้งสิ้น 90% ของเงินลงทุนทั้งหมด**
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ตัวอยางไดรับผลตอบแทนของกรณีที่ 1
(ราคา ณ วันพิจารณา สูงกวา ราคา ณ วันเริ่มตนสัญญา)

ตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ

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

มูลคาโครงการ 5,000 ลานบาท

ข้ันต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังแรก 500,000 บาท

นโยบายการจายเงินปนผล ไมมี

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันท่ีจดทะเบียน 23 พฤษภาคม 2561

คาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกิน 3.21% ตอป  (เก็บจริง 1.07 % รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)

คาธรรมเนียมการขาย ไมเกิน 1.00% ของมูลคาหนวยลงทุน  (เก็บจริง 0.00%)

รายช่ือผูจัดการกองทุน นายประมุข มาลาสิทธิ์   ผูจัดการกองทุนตางประเทศ
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ 23 พ.ค. 61

Bloomberg Ticker
ของกองทุนอางอิง

GAMSCOE ID

คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน ไมเรียกเก็บ

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

ระดับความเส่ียงของกองทุน 8+

ซ้ือและขายคืนหนวยลงทุน วันทำการซ้ือ           : 15 – 21 พ.ค. 61
มูลคาข้ันต่ำของการซ้ือ : 500,000 บาท

การปองกันความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียน

กองทุนมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ในสวนของเงินตนทั้งจำนวน แตไมไดปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในสวนผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนา
แฝง และ/หรือสัญญาวอรแรนท

หมายเหตุ:กองทุนสงวนสิทธิที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนกับหรือ
เพื่อประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกาพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูที ่มี 
ถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดให 
มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

บริษัทจัดการจะนำเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ ส้ินปท่ี 1 และ 2 
เขาบัญชีเงินฝากตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงความประสงคไวในวันที่เปด 
บัญชีกองทุน ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนงวดสุดทายเมื่อครบอายุกองทุน 
บริษัทจัดการจะนำเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุน 
เปด เค เอสเอฟ พลัส โดยจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเปดเค เอสเอฟ พลัส 
ที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับคำนวณโดยใชราคาขายหนวยลงทุนของกองทุน 
เปดเค เอสเอฟ พลัส ณ วันทำการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของ 
กองทุนน้ีระยะเวลาการรับเงินคา ขายคืน : T+1 (1 วันทำการนับจากวันทำ 
การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน) คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดท่ี  
www.kasikornasset.com

วันทำการขายคืน  : บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ ส้ินป
ท่ี 1 และ 2 และเม่ือครบอายุกองทุน โดยจะประกาศวันทำการรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัติใหทราบภายใน 15 วันทำการ 

เงินตนและ/หรือผลตอบแทน

การเปล่ียนแปลง
ของอัตราแลก
เปล่ียนเงิน

ดอลลารสหรัฐ

เงินตนท่ีไดรับจาก
การรับซ้ือคืน
อัตโนมัติ ณ 
ส้ินปท่ี 1* (1)

เงินตนท่ีไดรับจาก
การรับซ้ือคืน
อัตโนมัติ ณ 
ส้ินปท่ี 2* (2)

ผลตอบแทนท่ีได
รับเม่ือครบอายุ

กองทุน**
(4)

รวมเงินตนและผล
ตอบแทนท้ังหมด

ของกองทุนเม่ือครบ
อายุโครงการ

ประมาณ 3 ป ***
(1)+(2)+(3)+(4)

1,204,761.90 
บาท

1) กรณีคาเงิน 
ดอลลารสหรัฐแข็ง
คาข้ึนเม่ือเทียบกับ
คาเงินบาท

3%
ของเงินลงทุน

1,000,000 บาท
x 3% 

= 30,000 บาท

3%
ของเงินลงทุน

1,000,000 บาท
x 3% 

= 30,000 บาท

เงินตนท่ีไดรับเม่ือ
ครบอายุกองทุน*

 (3)

84% 
ของเงินลงทุน

1,000,000 บาท
x 84% 

= 840,000 บาท

300% x Max 
[0%,(22 – 20) / 20] 

= 30%

31,746.03 USD
x 30%

= 9,523.81 USD

9,523.81 USD x 32
= 304,761.90 บาท

300% x Max 
[0%,(22 – 20) / 20] 

= 30%

31,746.03 USD
x 30%

= 9,523.81 USD

9,523.81 USD x 31
= 295,238.10 บาท

1,195,238.10 
บาท

2) กรณีคาเงิน 
ดอลลารสหรัฐ 
ออนคาลงเม่ือ 
เทียบกับคาเงิน 
บาท

หมายเหตุ: 
*   กองทุนชำระคืนเงินตนในอัตรา 90% ของเงินลงทุน   

**  จำนวนเงินการจายเงินตนและผลตอบแทนเปนจำนวนเงินหลังหักคาใชจายแลว   

*** เงินลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงและ/หรือสัญญาวอรแรนทจะถูกแปลงเปน เงินสกุลดอลลารสหรัฐ
    ณ วันท่ีลงทุน ดังน้ัน ผลตอบแทนอาจเปล่ียนแปลงได โดยข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน    
    กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีจะไดรับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกวาท่ีระบุไวได

**** ตัวเลขเงินตนและผลตอบแทนเปนเพียงตัวอยางการคำนวณเพ่ือประกอบการอธิบายเทาน้ัน มิไดเปนการรับประกันวา

คำเตือนที่สำคัญ
• กองทุนน้ีเปนผลิตภัณฑในตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซอน ซ่ึงมีความแตกตางจากการลงทุน 
ในกองทุนรวมท่ัวไป ผูลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสาร 
ประกอบ การเสนอขายกองทุน
• กองทุนมีการลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และ/หรือสัญญาวอรแรนท 
(Warrant) ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับสินทรัพยอางอิง ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนตามความ
เคลื่อนไหวของราคาตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงและ/หรือสัญญาวอรแรนทอาจไมเทากับความ 
เคลื่อนไหวของราคาปจจุบัน (spot price) ของหนวยลงทุน
• กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio 
Management) ทำใหกองทุนมีความเสี่ยงมากกวา กองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจาก 
ใชเงินลงทุนในจำนวนที่นอยกวา จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
• ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝาก และสัญญาวอรแรนท กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัว 
ในประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และ/หรือ ไทย
• ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง และตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝาก กองทุน 
อาจลงทุนกระจุกตัวในประเทศเนเธอรแลนด ลักเซมเบิรก เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และ/หรือไทย ผูลงทุน 
จึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย
• เน่ืองจากกองทุนน้ีเปนกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงและซับซอน (ความเส่ียงระดับ 8+) จึงแนะนำใหผูลงทุนจัดสรร 
เงินลงทุนในสินทรัพยอื่นเพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงใหเหมาะกับความเสี่ยงที่ผูลงทุนยอมรับได
• กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงสูงข้ึนจาก 
การไมไดชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ย
• ผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยูกับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน GAM Star Credit Opportunities (EUR) 
(กองทุนอางอิง) ดังนั้น ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลของกองทุนอางอิงกอนตัดสินใจลงทุน 
• อัตราสวนรวม (Participation Rate) ของกองทุนอางอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดหากสภาวะตลาดมีการ 
เปลี่ยนแปลงหรือเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ 
ภายใน 15 วัน ทำการนับแตวันจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุน
• กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว หากผูออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุน 
ลงทุน ไมสามารถชำระเงินตนและดอกเบี้ยคืนได
• กองทุนมีหลักเกณฑการจายผลตอบแทนแบบซับซอน ผูลงทุนควรศึกษาใหเขาใจกอนลงทุน
• กองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนในสวนผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย 
ลวงหนาแฝง และ/หรือสัญญาวอรแรนท จึงทำใหกองทุนมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุน 
จะปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ 
เงินฝากตางประเทศ
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เริ่มตนลงทุน 500,000 บาท

กองทุนเปดเค COMPLEX RETURN 3YA 
หามขายผูลงทุนรายยอย (KCR3YA-UI)


