
• โอกาสสร�างผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หร�อตราสารวอร�แรนท�� (Option/Warrant) ที่จ�ายผลตอบแทนอ�างองิกบัราคาทองคํา XAUUSD
  (Gold Spot) สงูสดุถงึ 4.00%*
• เมื่อลงทุนครบอายุโครงการประมาณ 1 ป� รับเง�นต�นคืน 100%**

กองทุน KCR1YF-BR เป�นกองทุนรวมผสมที่จะลงทุนใน

• ตราสารหน้ีและ/หร�อเง�นฝากทัง้ในและ/หร�อต�างประเทศ ทีมี่อนัดบัความน�าเชือ่ถอือยู�ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได�  (Investment
Grade) ประมาณ 99.45% ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป�าหมายเพ�่อให�เง�นลงทุนเติบโตเป�น 100% ของเง�น
ลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ** 

• สญัญาซือ้ขายล�วงหน�า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่หร�อตราสารวอร�แรนท� (Option/Warrant) ประมาณ 0.55%

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

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

หมายเหตุ
*การจ�ายผลตอบแทนเป�นไปตามเง�่อนไขที่กําหนด 

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

รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกับไว�ได�

สนใจลงทุนและขอรับหนังสอืช้ีชวนได�ที ่ธนาคารกสกิรไทย และผู�สนบัสนุนการขายหร�อรับซ้ือคืนหน�วยลงทนุ 
ผู�ลงทุนโปรดทําความเข�าใจลักษณะสนิค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน และความเสีย่งก�อนตดัสนิใจลงทนุ

XAUUSD

เป�นสัญญาหร�อตราสาร
ที่มีสินทรัพย�อ�างอิง

ใช�เง�นลงทุนน�อย มีโอกาส
ได�อัตราผลตอบแทนสูง

เป�นสัญญาหร�อตราสาร
ท่ีมีอายุจํากัด

ผู�ลงทนุไม�สามารถขายคืนหน�วยลงทนุนี้ในช�วงเวลา 1 ป�ได�
ดงันัน้ หากมีป�จจยัลบทีส่�งผลกระทบต�อการลงทนุดงักล�าว ผู�ลงทนุอาจสญูเสยีเง�นลงทนุจํานวนมาก

บร�ษัทจัดการไม�รับชําระค�าซื้อหน�วยลงทุนด�วยเช็ค
ในวันสุดท�ายของระยะเวลาเสนอขาย (8 ส.ค. 65)

ลงทุนตาม Safe Haven ปลอดภัย หายห�วงลงทุนตาม Safe Haven ปลอดภัย หายห�วง

เร��มต�น 500,000 บาท

เสนอขายครั้งเดียว 26 ก.ค. - 8 ส.ค. 65

กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู�มีเง�นลงทุนสูง
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหร�อซับซ�อน

กองทุนเปดเค Complex Return 1 ป F
หามขายผูลงทุนรายยอย

KCR1YF-BRKCR1YF-BRKCR1YF-BRKCR1YF-BR

กองทุน KCR1YF-BR นาสนใจอยางไร?

นโยบายลงทุนของกองทุน KCR1YF-BR

สัญญาออปชั่นหรือตราสารวอรแรนท คืออะไร
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TwinWin

โครงสรางการลงทุน

• บร�ษัทจัดการจะใช�ดุลยพ�นิจในการเปล่ียนแปลงทรัพย�สินท่ีลงทุนหร�อสัดส�วนการลงทุนได�ต�อเมื่อเป�นการดําเนินการภายใต�สถานการณ�

ท่ีจําเป�นและสมควร เพ�่อรักษาผลประโยชน�ของผู�ลงทุนเป�นสําคัญ โดยไม�ทําให�ความเสี่ยงของทรัพย�สินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย�างมี

นัยสําคัญ โดยบร�ษัทอาจพ�จารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หร�อเพ��มเติมจากตราสารที่ระบุไว�ข�างต�น ซ่ึงตราสารดังกล�าวจะอยู�

ภายใต�กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จํากัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได�

ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกล�าวอาจทําให�ผู�ถือหน�วยลงทุนไม�ได�รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว� อย�างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมี

การเปล่ียนแปลงสัดส�วนการลงทุนของเง�นลงทุนในส�วนท่ี 1 จะส�งผลให�เง�นลงทุนในส�วนที่ 2 เปล่ียนแปลงไปด�วย

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

พ�จารณาลงทนุ

รายละเอียดการลงทุน

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

(Investment  Grade) ประมาณ 99.45% ของมลูค�าทรัพย�สนิสทุธขิองกองทนุ โดยมเีป�าหมายเพ�อ่ให�เง�นลงทุนเติบโตเป�น 100.00%

ของเง�นลงทุนท้ังหมด

ประมาณการสดัส�วนของตราสารทีค่าดว�าจะลงทนุ

ตราสารทีล่งทนุ

เง�นฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร�

เง�นฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร�

เง�นฝาก Agricultural Bank of China, สาธารณรัฐประชาชนจ�น

เง�นฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส�

เง�นฝาก Bank of China, สาธารณรฐัประชาชนจ�น

เง�นฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร�

รวม

อนัดบัความน�าเชือ่ถอื
ของผู�ออกตราสาร

Baa1/Moody’s

Aa3/Moody’s

A1/Moody’s

A1/Moody’s

A1/Moody’s

A3/Moody’s

99.45%

สดัส�วนการลงทนุ
โดยประมาณ

19.00%

19.00%

19.00%

19.00%

19.00%

4.45%
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ส�วนท่ี 2: เง�นลงทนุท่ีเหลือประมาณ 0.55% ของมลูค�าทรัพย�สนิสทุธขิองกองทนุ จะลงทนุในสญัญาซ้ือขายล�วงหน�า (Derivatives) ประเภท

สญัญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท� (Option/Warrant) ทีม่กีารจ�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)

40%

0.25% จะได�รับเมื่อราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันทําการใด ตั้งแต�วันทําการ
ถัดจากวันเร��มต�นสัญญาถึงวันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิงปรับเพ��มข�้นหร�อ

ลดลงมากกว�า 10% เม่ือเทียบกบัราคาสนิทรัพย�อ�างองิ ณ วนัเร��มต�นสญัญา 

ธนาคารพาณิชย�และหร�อสถาบนัการเง�นทีมี่อนัดบัความน�าเชือ่ถอืไม�ตํา่กว�า
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได� (Investment Grade)

ขนาดสญัญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท� ประมาณ 100% ของจํานวนเง�นท่ีได�รับจากการเสนอขายหน�วยลงทุน
โดยขนาดของสญัญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท�จะถูกแปลงเป�นสกลุเง�น
ดอลลาร�สหรัฐ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
ออปชัน่หร�อตราสารวอร�แรนท� ในสกลุเง�นบาทจ�งข�น้อยู�กบัอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน กองทุนจ�งมีความเสี่ยงที่จะได�รับผลตอบแทน
สงูหร�อตํา่กว�าท่ีระบไุว�ได�

• วันเร��มต�นสัญญา คือ วันท่ีกองทุนเร��มลงทุนในสัญญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท�

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

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

  สินทรัพย�อ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา) - 1

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

ราคาสินทรัพย� XAUUSD ณ วันทําการใดวันทําการหนึ่ง
ที่อยู�ในช�วงระหว�างอายุสัญญาออปชั่นหร�อวอร�แรนท� 

(ก�อนวันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง) ปรับลดลงมากกว�า 10% 
หร�อ ปรับเพ��มข�้นมากกว�า 10% เมื่อเทียบกับ

ราคาสินทรัพย� XAUUSD ณ วันเร��มต�นสัญญา

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

ราคาสินทรัพย� XAUUSD ณ วันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง 
ปรับลดลงมากกว�า 10% หร�อ ปรับเพ��มข�้นมากกว�า 10% 

เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย� XAUUSD ณ วันเร��มต�นสัญญา

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

ราคาสินทรัพย� XAUUSD ณ วันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง 
ไม�เปลี่ยนแปลง หร�อ ปรับลดลงไม�เกิน 10% 

เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย� XAUUSD ณ วันเร��มต�นสัญญา

ได�รับเง�นต�นคืน 100.00%** +
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหร�อวอร�แรนท�*

(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหร�อวอร�แรนท� = 
40% x lค�าการเปลี่ยนแปลงของ XAUUSD| x เง�นต�น)

กรณท่ีี 3

ราคาสินทรัพย� XAUUSD ณ วันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง 
ปรับเพ��มข�้นไม�เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย� XAUUSD

ณ วันเร��มต�นสัญญา

ได�รับเง�นต�นคืน 100.00%** +
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหร�อวอร�แรนท�*

(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหร�อวอร�แรนท� = 
40% x ค�าการเปลี่ยนแปลงของ XAUUSD x เง�นต�น)

กรณท่ีี 4

*เง�นลงทุนในสัญญาออปชั่นหร�อตราสารวอร�แรนท�จะถูกแปลงเป�นเง�นสกุลดอลลาร�สหรัฐ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได� โดยข�้นอยู�กับ

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัทีค่ํานวณผลตอบแทน กองทุนจ�งมีความเสี่ยงที่จะได�รับผลตอบแทนสูงหร�อตํ่ากว�าที่ระบุไว�ได�

**กองทุนอาจไม�ได�รับเง�นต�นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว� หากผู�ออกตราสารหร�อธนาคารที่กองทุนลงทุนไม�สามารถชําระเง�นต�นหร�อดอกเบี้ยได�

เงื่อนไขการจายเงินตนและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ
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*เง�นลงทุนในสัญญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท�จะถูกแปลงเป�นเง�นสกุลดอลลาร�สหรัฐ ณ วันที่ลงทุน ดังน้ัน ผลตอบแทนอาจเปล่ียนแปลงได� โดยข�้นอยู�กับ
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน กองทุนจ�งมีความเสี่ยงที่จะได�รับผลตอบแทนสูงหร�อตํ่ากว�าที่ระบุไว�ได�

**กองทุนอาจไม�ได�รับเง�นต�นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว� หากผู�ออกตราสารหร�อธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม�สามารถชําระเง�นต�นหร�อดอกเบ้ียได�

ประเภทหลักทรัพย�/ทรัพย�สิน

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

99.45% 0.96% 100.40%

0.40%

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)

0.55%

อตัราผลตอบแทน
ณ วนัครบอายุกองทุน

(ประมาณ 1 ป�)
สดัส�วนการลงทนุ

โดยประมาณ
เง�นต�นและ

ผลตอบแทนที่คาดว�า
จะได�รับ (ต�อป�)

  *ค�าใช�จ�ายของกองทุน (รวมค�าธรรมเนียมการจัดการแล�ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได�รับผลตอบแทนสูงกว�าที่ได�เป�ดเผย
    ไว�ตอนเสนอขายหน�วยลงทุน บร�ษัทจัดการอาจเร�ยกเก็บค�าธรรมเนียมการจัดการเพ��มเติมได� โดยรวมแล�วไม�เกินร�อยละ 2.14 ต�อป�ของจํานวนเง�นที่ได�รับ
    จากการเสนอขายหน�วยลงทุน
**กองทุนอาจไม�ได�รับเง�นต�นและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว�  หากผู�ออกตราสารหร�อธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม�สามารถชําระคืนเง�นต�น  ดอกเบี้ย 
    รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว�ได�

• ส�วนที่ 1: ประมาณ 994,500 บาท ลงทุนในตราสารหนี้และ/หร�อเง�นฝากทั้งในและ/หร�อต�างประเทศ ที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับ

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

• ส�วนท่ี 2: ประมาณ 5,500 บาท ลงทุนในสัญญาออปช่ันหร�อตราสารวอร�แรนท� (Option/Warrant) ที่มีการจ�ายผลตอบแทนอ�างอิงกับ

                ราคาทองคํา XAUUSD (Gold Spot)

เง�นต�นและผลตอบแทนท่ีคาดว�าจะได�รับเมือ่ครบกาํหนดอายุโครงการในแต�ละกรณี
(ภายใต�สมมติฐานที่ตราสารหนี้และ/หร�อเง�นฝากทั้งในและ/หร�อต�างประเทศไม�มีการผ�ดนัดชําระ และอัตราแลกเปลี่ยนไม�มีการเปลี่ยนแปลง)

กรณีท่ี 1

เง�นต�น** + ผลตอบแทนชดเชย 0.25%*

= 1,000,000+(0.25%*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%*1,000,000)

= 1,000,000 + 2,500

= 1,002,500 บาท

กรณีท่ี 3
เง�นต�น** + ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่

หร�อตราสารวอร�แรนท�*
(PR x Iค�าการเปล่ียนแปลงของสนิทรพัย�อ�างองิI x เง�นต�น)

= 1,000,000 + ( 40% x |(1,615/1,700)-1)|
x 1,000,000 )

= 1,000,000 + 20,000
= 1,020,000 บาท

กรณีท่ี 4
เง�นต�น** + ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่

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

=1,000,000 + [40% x (1,870/1,700)-1
x 1,000,000]

=1,000,000 + 40,000
= 1,040,000 บาท

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

ตัวอยางการคำนวณผลตอบแทน
(ภายใต�สมมติฐานอัตราแลกเปล่ียนไม�มีการเปล่ียนแปลง)

กรณีท่ี 1
ราคาสนิทรัพย�อ�างองิ ณ วนัทาํการใดวนัทาํการหน่ึง

ทีอ่ยู�ในช�วงระหว�างอายุสัญญาออปชัน่หร�อ
ตราสารวอร�แรนท� (ก�อนวนัพ�จารณาสนิทรัพย�อ�างองิ)

ปรับลดลงมากกว�า 10% หร�อปรับเพ��มข�น้มากกว�า 10%
เม่ือเทยีบกบัราคาสนิทรพัย�อ�างองิ ณ วนัเร��มต�นสญัญา

ราคาทองคํา XAUUSD
(สินทรัพย�อ�างอิง)

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

1,870

1,700

1,530

Knock-out Event

Knock-out Event

กรณีท่ี 2
ราคาสนิทรพัย�อ�างอิง ณ วันพ�จารณา

สนิทรพัย�อ�างอิงปรับลดลงมากกว�า 10% 

หร�อปรับเพ��มข�้นมากกว�า 10% เมื่อเทียบกับราคา

สนิทรพัย�อ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา

ราคาทองคํา XAUUSD
(สินทรัพย�อ�างอิง)

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

1,870

1,700

1,530

Knock-out Event

Knock-out Event

กรณีที่ 3
ราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันพ�จารณา

สินทรัพย�อ�างอิง ไม�เปลี่ยนแปลง 

หร�อปรับลดลงไม�เกิน 10% เมื่อเทียบกับ

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

ราคาทองคํา XAUUSD
(สินทรัพย�อ�างอิง)

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

1,700

1,530

1,870

กรณีท่ี 4
ราคาสินทรัพย�อ�างอิง 

ณ วันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง

ปรับเพ��มข�้นไม�เกิน 10% เมื่อเทียบกับ

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

ราคาทองคํา XAUUSD
(สินทรัพย�อ�างอิง)

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

1,870

1,700

1,530

สมมติฐาน:     ระดับของราคาทองคํา XAUUSD ณ วนัเร��มต�นสญัญา อยู�ท่ี 1,700

Knock-out Event  คือ เหตุการณ�ที่ราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันทําการใด ต้ังแต�วันทําการถัดจากวันเร��มต�นสัญญาถึงวันพ�จารณาสินทรัพย�อ�างอิง
ปรับเพ��มข�้นหร�อลดลงมากกว�า 10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย�อ�างอิง ณ วันเร��มต�นสัญญา
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• ทองคํา XAUUSD (Gold Spot) คือ ราคาทองคําต�อ 1 ทรอยออนซ�ในสกุลเง�นดอลลาร�สหรัฐอเมร�กา  โดยราคาทองคําที่สัญญาออปช่ัน

  หร�อวอร�แรนท�อ�างองิจะใช�ราคาทีป่ระกาศโดย Bloomberg หน�า BFIX (https://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings)

  ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรงุโตเกยีว ประเทศญ่ีปุ�น (BFIX Zone Tokyo 3.00 PM)

ขอมูลสำคัญเกี่ยวกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) 
ที่สัญญาออปชั่นหรือตราสารวอรแรนทใชอางอิง

• 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�

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

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

• กองทุนมีการลงทุนกระจ�กตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ประเทศกาตาร� และสาธารณรัฐประชาชนจ�น ผู�ลงทุนจ�งควรพ�จารณากระจาย

ความเสี่ยงของพอร�ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด�วย

คําเตือนสําคัญ


