
จุดมุงหมายของกองทุน

ประมาณการตราสารและสัดสวนที่ลงทุน

   กองทุนมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวาผลตอบแทนของดัชน� S&P Economic Cycle Factor Rotator Index หากดัชน�ดังกลาวปรับตัวลดลงในชวงระยะเวลาการลงทุน
ผูลงทุนยังคงไดรับคืนเงินตนท่ี 100%* 

บริษัทจัดการจะใชดุลยพินิจในการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดตอเม่ือเปนการดำเนินการภายใตสถานการณท่ีจำเปนและสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสำคัญ 
โดยไมทำใหความเส่ียงของทรัพยสินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน�อ่ื้นแทน และ/หรือเพิ�มเติมจากตราสารท่ีระบุไวขางตน ซึ�งตราสารดังกลาว
จะอยูภายใตกรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จำกัด  โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน� ้การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจทำใหผูถือหนวยลงทุน
ไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว / สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีแสดงขางตน เปนเพียงหนึ�งในสถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีบริษัทจัดการจะใชประกอบการพิจารณาลงทุน

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร

AA- / TRIS 22.00%

สัดสวนการลงทุน
โดยประมาณ

อันดับความนาเชื่อถือ
ของผูออกตราสารตราสารที่ลงทุน

หุนกูของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน), ประเทศไทย

Aa2 / Moody's 6.00%

100.00%

สัญญาวอรแรนท ท่ีออกโดย JP Morgan Structure Product B.V. 
ค้ําประกันโดย JP Morgan Chase Bank N.A.

รวม

หุนกูของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน), ประเทศไทย

เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร

A3 / Moody's

A3 / Moody's

AA / TRIS

24.00%

24.00%

24.00%

นโยบายการลงทุนของกองทุน KCR3YD-AI

• กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) ประเภทสัญญาวอรแรนท (Warrant) 
  ท่ีมีการจายผลตอบแทนอางอิงกับระดับของดัชน�อางอิง คือ ดัชน� S&P Economic Cycle Factor
  Rotator Index (SPECFR6P Index) โดยมีอัตราสวนรวม (Participation Rate) เทากับ 115%**
  และจะลงทุนในตราสารหน�้และ/หรือเงินฝากท้ังในและตางประเทศท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูใน
  อันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment Grade) ประมาณ 94% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
  โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเงินลงทุนเติบโตเปน 100%* ของเงินลงทุนท้ังหมดเม่ือครบอายุโครงการ 
  ท้ังน�้กองทุนจะชําระคืนเงินตน 2.5% ของเงินลงทุน ณ ส้ินปท่ี 1 และ 2 และ 95% ของเงินลงทุน 
  พรอมผลตอบแทน (ถามี) เม่ือครบอายุโครงการ*

• กองทุนปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) เฉพาะการลงทุนในตราสารหน�้และ
  /หรือเงินฝากตางประเทศท้ังจํานวน

* กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว หากผูออกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไมสามารถ
  ชำระเงินตนและดอกเบี้ยได
** อัตราสวนรวม (Participation Rate) คือ อัตราการจายผลตอบแทนทวีคูณตอผลตอบแทนของดัชน�อางอิง ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

คืนเงินตน
95%

คืนเงินตน 2.5%คืนเงินตน 2.5%

5%
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เสนอขาย 11 - 21 มีนาคม 2562 เริ�มตนลงทุน 500,000 บาท

กองทุนรวมสําหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญเทาน้ัน และเปนกองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซับซอน

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนน�้ในชวงเวลา 3 ปได และกองทุนน�้ลงทุนกระจุกตัวในผูออกจึงมีความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

กองทุนเปดเค COMPLEX RETURN 3YD หามขายผูลงทุนรายยอย

KCR3YD-AIK COMPLEX RETURN 3YD FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่ Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

ฝายธุรกิจบริหารทรัพยกลุมลูกคาบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ผูลงทุนโปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน



ขอมูลดัชน� S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (SPECFR6P Index)

   ดัชน� S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (SPECFR6P Index) ประกอบดวยดัชน�ยอย 4 ดัชน� โดยจะเลือกใชดัชน�ยอยท่ีสะทอนกลยุทธการลงทุนใหเหมาะสมกับแตละชวงของ
วัฏจักรเศรษฐกิจทีละ 1 ดัชน� ซึ�งจะมีการพิจารณาปรับเปล่ียนดัชน�ยอยทุกเดือน (Monthly Basis) โดยองคประกอบของแตละดัชน�ยอยจะมีการจัดสรรสัดสวนการลงทุนเปนรายวัน (Daily Basis)
ระหวางหุน ตราสารหน�้ (S&P 5-Year U.S. Treasury Note Futures Excess Return Index : SPUST5P Index) และเงินสด โดยมีเปาหมายจํากัดความผันผวนไวท่ี 6% ตอป ท้ังน�้ดัชน� 
S&P Economic Cycle Factor Rotator Index จะใชดัชน� Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) ซึ�งเปนดัชน�ช้ีวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในการระบุวาเศรษฐกิจอยูใน
ชวงชะลอตัว (Slowdown) ชวงถดถอย (Recession) ชวงฟนตัว (Recovery) หรือชวงขยายตัว (Expansion) กลยุทธการลงทุนในแตละชวงวัฏจักรเศรษฐกิจมีรายละเอียดดังน�้

• ดัชน� ไมมีการเก็บคาธรรมเน�ยมการบริหารเหมือนกองทุนเปดหรือ ETFs ทั�วๆไป

• ดัชน�มีกลยุทธการคัดเลือกหุนท่ีสรางผลตอบแทนไดดีในชวงสภาวะเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน
  เชน ลงทุนในหุน Quality ในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว, ลงทุนหุน Low Volatility (High Dividend)
  ในชวงเศรษฐกิจถดถอย, ลงทุนหุน Value ในชวงเศรษฐกิจฟนตัว และลงทุนหุน Momentum
  ในชวงเศรษฐกิจขยายตัว

• ดัชน�มีการปรับน้ําหนักการลงทุนรายวันระหวางหุน ตราสารหน� ้(S&P 5-Year U.S. Treasury
  Note Futures Excess Return Index : SPUST5P Index) และเงินสด โดยมีเปาหมายจํากัด
  ความผันผวน (Volatility) ไวท่ีระดับ 6% ตอป ทําใหสามารถทําผลงานไดดีเม่ือเปรียบเทียบกับ
  การลงทุนหุน 100% ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจเปนชวงขาลงและมีความผันผวนสูง

ทำไมดัชน� S&P Economic Cycle Factor Rotator Index จึงนาสนใจ?

ผูลงทุนที่เหมาะสมสำหรับกองทุน KCR3YD-AI

• ผูท่ีมีเปาหมายใหเงินตนจากการลงทุนอยูครบ 100% เม่ือครบอายุโครงการ*

• ผูท่ีตองการปรับเปล่ียนกลยุทธการลงทุนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยมีเปาหมายจํากัด

  ความผันผวน(Volatility) ไวท่ีระดับ 6% ตอป

• ผูท่ีตองการขยายโอกาสรับผลตอบแทนท่ีสูงกวาการปรับตัวข้ึนของดัชน�อางอิง โดยมีอัตราสวนรวม 

  (Participation Rate) เทากับ 115%

• ผูท่ีลงทุนไดตลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 3 ป

ตัวเลขเงินตนและผลตอบแทนเปนเพียงตัวอยางการคำนวณเพ่ือประกอบการอธิบายเทาน้ัน มิไดเปนการรับประกัน
วาผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนตามท่ีแสดงไว/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ�งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ชวงขยายตัว
(Expansion)

Quality
(Buyback)

S&P Momentum Daily Risk Control 6% Excess 
Return Index (SPECFM6P Index)

หุนท่ีมีผลการดําเนินงานดีอยางตอเน��อง

ลักษณะหุนที่เปนสวนประกอบของดัชน�ยอย
วัฏจักร

เศรษฐกิจ
กลยุทธ

การลงทุน ดัชน�ยอยที่ใช

ชวงชะลอตัว
(Slowdown)

ชวงถดถอย
(Recession)

ชวงฟนตัว
(Recovery)

Momentum

Value

Low Volatility
(High Dividend)

S&P Buyback Daily Risk Control 6% Excess 
Return Index (SPECFB6P Index)

S&P Low Volatility High Dividend Daily Risk 
Control 6% Excess Return Index (SPECFL6P Index)

S&P Value Daily Risk Control 6% Excess Return 
Index (SPECFV6P Index)

หุนท่ีมีอัตราผลตอบแทนจากกระแสเงินสด (Free cash flow) สูงสุด
พิจารณาจากหุนท่ีมีอัตราสวนการซ้ือคืน (Buyback ratio) สูงสุด

หุนท่ีมีอัตราการจายเงินปนผลสูงสุดในชวง 12 เดือน
และมีความผันผวนต่ําสุดในชวง 1 ป

พิจารณาหุนจากอัตราสวนมูลคาตามบัญชีตอราคา (Book value to 
price ratio) อัตราสวนกําไรตอราคา (Earning to price ratio) และ
อัตราสวนยอดขายตอราคา (Sales to price ratio)

ผลการดำเนินงานยอนหลังของดัชน�
S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 1

ท่ีมา: Bloomberg, J.P.Morgan ขอมูล ณ วันท่ี 21 ก.พ. 2019
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ตัวอยาง Rolling Return 3 ป ของดัชน�
S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 1

ท่ีมา: Bloomberg, J.P.Morgan ขอมูล ณ วันท่ี 19 ก.พ. 2019
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มุมมองจากทีมผูจัดการกองทุนของ KAsset

   เศรษฐกิจสหรัฐฯ ป 2019 มีศักยภาพเติบโตไดกวา 2.3% จากปจจัยบวกในเร่ืองของตลาดแรงงาน
ท่ียังคงแข็งแกรง และการดําเนินนโยบายผอนคลายการใชจายภาครัฐ รวมถึงอัตราเงินเฟอท่ีปรับตัว
เพิ�มข้ึนซึ�งจะชวยใหผลประกอบการของบริษัทตางๆเติบโตมากข้ึนดวยเชนกัน
   ท้ังน�้ในสวนของมูลคาราคาตลาดหุนปจจุบัน (Valuation) ถือวาอยูในระดับท่ีคอนขางถูก โดยขอมูล
ณ วันท่ี 15 ก.พ. 2019 Current P/E*** ของดัชน� S&P500 อยูท่ี 18.4 เทา ต่ํากวาคาเฉล่ีย 5 ป
ยอนหลังท่ี 19.5 เทา อยางไรก็ดีในป 2019 คาดการณวาตลาดหุนจะมีความไมแนนอนสูง ดังน้ัน
การปรับเปล่ียนสไตลการลงทุนใหเหมาะสมกับสถานการณ เชน การเนนสไตลการลงทุนในบริษัท
ท่ีมีการซ้ือหุนคืน (Share Buyback) หรือจายเงินปนผลสูง (High Dividend) เม่ือเศรษฐกิจชะลอตัว
หรือถดถอย และกลับมาเนนลงทุนในหุนท่ีมีผลการดําเนินงานดีอยางตอเน��อง (Momentum) เม่ือ
เศรษฐกิจขยายตัวก็จะชวยทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนดีกวาตลาดไดเชนกันเดียวกัน
   ในสวนของตลาดตราสารหน�้สหรัฐฯ ขณะน�้ถือวาอยูในระดับนาสนใจเขาลงทุนมากข้ึน เน��องจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 5 ป*** ไดปรับตัวข้ึนมาอยูท่ี 2.49% จาก 2.20% เม่ือตนป 
2018 ซึ�งทําใหใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียสมดุลของสหรัฐฯ (Neutral Rate) ท่ี 2.75-3.00% โดยการ
ลงทุนในสวนน�้จะเขามาชวยลดความผันผวน เพราะเปนการกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในหุน
หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เกิดเติบโตแยกวาคาด
   ท้ังน�ป้จจัยเส่ียงหลักท่ีตองติดตามคือ การทวีความรุนแรงมากยิ�งข้ึนของสงครามการคา การดําเนิน
นโยบายทางการเงินรัดกุมท่ีรวดเร็วกวาคาด และเศรษฐกิจจีนเติบโตชากวาคาดการณ เปนตน

*** ที่มา : Bloomberg ณ ก.พ. 2019

1 ดัชน� The S&P Economic Cycle Factor Rotator (SPECFR6P) เริ�มใชตั้งแตวันที่ 16 ส.ค.2016
* กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว หากผูออกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุน
  ไมสามารถชำระเงินตนและดอกเบี้ยได



ในกรณ�ที่ 1 ผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ อาจเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ณ วันที่ลงทุน เงินลงทุน 1,000,000 บาท เทากับ 1,000,000 บาท/33 = 30,303.03 ดอลลารสหรัฐ (สมมติ: 33 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ)

115% x Max
[0%, (440/400)-100%]

= 11.5%

30,303.03 USD x 11.5% 
= 3,484.85 USD

3,484.85 USD x 34

= 118,484.90
บาท

115% x Max
[0%, (440/400)-100%]

= 11.5%

30,303.03 USD x 11.5% 
= 3,484.85 USD

3,484.85 USD x 32

= 111,515.20
บาท

เงินตนและ/หรือผลตอบแทน รวมเงินตนและผลตอบแทน
ทั้งหมดของกองทุนเมื่อครบ
อายุโครงการประมาณ 3 ปี3

(1)+(2)+(3)+(4)

การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐ

1) กรณ�คาเงินดอลลารสหรัฐ
แข็งคาขึ้น เมื่อเทียบกับ
คาเงินบาท
(สมมติ: 34 บาท
ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ)

2) กรณ�คาเงินดอลลารสหรัฐ
ออนคาลง เมื่อเทียบกับ
คาเงินบาท
(สมมติ: 32 บาท
ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ)

เงินตนที่ไดรับจากการรับซื้อคืน
อัตโนมัติ 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

เงินตนที่ไดรับจากการรับซื้อคืน
อัตโนมัติ ณ สิ้นปที่ 2* (2)

เงินตนที่ไดรับเมื่อ
ครบอายุกองทุน* (3)

ผลตอบแทนที่ไดรับเมื่อ
ครบอายุกองทุน2 (4)

1,118,484.90
บาท

1,111,515.20
บาท

ตัวอยางการไดรับผลตอบแทนของกรณ�ที่ 1
(ระดับดัชน�อางอิง ณ วันพิจารณา สูงกวา ระดับดัชน�อางอิง ณ วันเริ�มตนสัญญา) ตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ 

ตัวอยางแสดงการจายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ

สมมติ เงินลงทุน 1,000,000 บาท
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วันพิจารณาดัชน�อางอิง คือ วันสุดทายที่กองทุน KCR3YD-AI ลงทุนในสัญญาวอรแรนท วันเริ�มตนสัญญา คือ วันที่กองทุน KCR3YD-AI เริ�มลงทุนในสัญญาวอรแรนท 

ลูกคาจะไดรับเงินตน ณ สิ้นปที่ 1, 2 และเมื่อครบ
อายุ + ผลตอบแทน (แปรผันตามคาเงิน USD) 

= 25,000 + 25,000 + 950,000 + (Participation Rate
   x Max [0%, (ระดับดัชน� ณ วันพิจารณาดัชน�อางอิง /
  ระดับดัชน� ณ วันเริ�มตนสัญญา) -100% ] x 1,000,000)

= 1,000,000 +
   (115% x Max [0%, (360 /400)-100%] x 1,000,000)

= 1,000,000 + 0

= 1,000,000

360

400

วันเริ่มตนสัญญา

ระดับดัชนีอางอิง

วันพิจารณา

ลูกคาจะไดรับเงินตน ณ สิ้นปที่ 1, 2 และเมื่อครบ
อายุ + ผลตอบแทน (แปรผันตามคาเงิน USD) 

= 25,000 + 25,000 + 950,000 + (Participation Rate
   x Max [0%, (ระดับดัชน� ณ วันพิจารณาดัชน�อางอิง /
  ระดับดัชน� ณ วันเริ�มตนสัญญา) -100% ] x 1,000,000)

= 1,000,000 +
   (115% x Max [0%, (400 /400)-100%] x 1,000,000)

= 1,000,000 + 0

= 1,000,000

วันเริ่มตนสัญญา

ระดับดัชนีอางอิง

วันพิจารณา

กรณ�ที่ 1: ระดับดัชน�อางอิง ณ วันพิจารณา
สูงกวา ระดับดัชน�อางอิง ณ วันเริ�มตนสัญญา

กรณ�ที่ 2: ระดับดัชน�อางอิง ณ วันพิจารณา
เทากับ ระดับดัชน�อางอิง ณ วันเริ�มตนสัญญา

กรณ�ที่ 3: ระดับดัชน�อางอิง ณ วันพิจารณา
ต่ำกวา ระดับดัชน�อางอิง ณ วันเริ�มตนสัญญา

= 25,000 + 25,000 + 950,000 + (Participation Rate
   x Max [0%, (ระดับดัชน� ณ วันพิจารณาดัชน�อางอิง /
  ระดับดัชน� ณ วันเริ�มตนสัญญา) -100% ] x 1,000,000)

= 1,000,000 +
   (115% x Max [0%, (440 /400)-100%] x 1,000,000)

= 1,000,000 + 115,000****

= 1,115,000****

วันเริ่มตนสัญญา

ระดับดัชนีอางอิง

วันพิจารณา

440

400 400

ลูกคาจะไดรับเงินตน ณ สิ้นปที่ 1, 2 และเมื่อครบ
อายุ + ผลตอบแทน (แปรผันตามคาเงิน USD) 

**** เงินลงทุนในสัญญาวอรแรนทจะถูกแปลงเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้นผลตอบแทนอาจ
     เปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได
    รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกวาที่ระบุไวได

* กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว หากผูออกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุน
  ไมสามารถชำระเงินตนและดอกเบี้ยได

  2 เงินลงทุนในสัญญาวอรแรนทจะถูกแปลงเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้นผลตอบแทนอาจ
   เปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนกองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะไดรับ
   ผลตอบแทนสูงหรือต่ำกวาที่ระบุไวได

  3จำนวนเงินการจายเงินตนและผลตอบแทนเปนจำนวนเงินหลังหักคาใชจายแลว

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินตน ผลตอบแทน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐเปนเพียงตัวอยางการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเทานั้น มิไดเปนการรับประกันวาผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนตามที่แสดงไว
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รายชื่อผูจัดการกองทุน

Bloomberg Ticker ของดัชน�อางอิง

นายประมุข มาลาสิทธิ์ ผูบริหารกองทุน ฝายจัดการกองทุนตางประเทศ
เริ�มบริหารกองทุนวันที่ 25 มีนาคม 2562

SPECFR6P Index

มูลคาโครงการ

มูลคาขั้นต่ำของการสั�งซื้อ

การปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวนสำหรับการลงทุนในตราสารหน�้และ/หรือเงินฝากตางประเทศ แตไมได
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนในสวนผลตอบแทนจากสัญญาวอรแรนท (Warrant)

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

นโยบายการจายเงินปนผล

ผูดูแลผลประโยชน

วันที่จดทะเบียน

อายุโครงการ

คาธรรมเน�ยมการจัดการ

คาธรรมเน�ยมการขาย

คาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืน

ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน วันทำการซื้อ: 11 - 21 มีนาคม 2562
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา
หรือผูที่มีถิ�นฐานอยูในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบริษัทหรือ
หางหุนสวนซึ�งจัดใหมีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

วันทำการขายคืน: บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ สิ้นปที่ 1 และ 2 และเมื่อครบอายุกองทุน โดยจะประกาศวันทำการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหทราบภายใน 15 วันทำการ 

บริษัทจัดการจะนำเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ สิ้นปที่ 1 และ 2 เขาบัญชีเงินฝากตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงความประสงค
ไวในวันที่เปดบัญชีกองทุน

ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนงวดสุดทายเมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะนำเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
เปดเค เอสเอฟ พลัส โดยจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเปดเค เอสเอฟ พลัส ท่ีผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คำนวณโดยใชราคาขายหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดเค เอสเอฟ พลัส ณ วันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนน�้

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: T+1 (1 วันทำการนับจากวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ www.kasikornasset.com

ไมเรียกเก็บ

ไมเกิน 1.00% ของมูลคาซื้อขาย (เก็บจริง 0.00%)

ไมเกิน 3.21% ตอป  (เก็บจริง 1.07 % รวมภาษีมูลคาเพิ�มแลว)

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

25 มีนาคม 2562

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ไมมี

5

500,000 บาท

5,000 ลานบาท และเพิ�มไดไมเกิน 750 ลานบาท

คำเตือนที่สำคัญ

• ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนน�้ในชวงเวลา 3 ปได (Liquidity Risk)

• กองทุนน�้เปนผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน  และมีหลักเกณฑการจายผลตอบแทนแบบซับซอน ซึ�งมีความแตกตางจากการลงทุนในกองทุนรวมทั�วไป ผูลงทุนควรสอบ
  ถามรายละเอียดเพิ�มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุนใหเขาใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย ลวงหนาเพื่อการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
  Portfolio Management)

• ผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยูกับระดับของดัชน� S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (ดัชน�อางอิง) ดังนั้นผูลงทุนควรศึกษาขอมูลของดัชน�อางอิงกอนตัดสินใจลงทุน ทั้งน�้
  ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของสัญญาวอรแรนทบนดัชน�อางอิง อาจไมเทากับความเคลื่อนไหวของราคาปจจุบัน (Spot Price) ของดัชน�อางอิง

• อัตราสวนรวม (Participation Rate) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
  ลงทุนทราบภายใน 15 วันทำการนับแตวันจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุน

• กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว หากผูออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไมสามารถชำระเงินตนและดอกเบี้ยคืนได (Credit Risk)

• กองทุนไมไดปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนในสวนผลตอบแทนจากสัญญาวอรแรนท (Foreign Exchange Risk) จึงทำใหกองทุนมีความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ท้ังน�ก้องทุน
  จะปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน สำหรับการลงทุนในตราสารหน�้และ/หรือเงินฝากตางประเทศ

• ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญากอนกำหนด(Early Termination Risk) ผูลงทุนมีความเสี่ยงที่ผูออกวอรแรนทมีสิทธิยกเลิกสัญญากอนครบกำหนดอายุ ซึ�งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับ
  ผลตอบแทนที่คาดหวังในระดับเดิมได

• ความเสี่ยงอื่นๆ เชน ความเสี่ยงบน Extraordinary Events


