หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
Factsheet

กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

• กองทุนรวมผสม
• กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

KCR1YF-BR

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

1 2 3 4 5 6 7

8

สูง

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
ลงทุนในตราสารหนี้ และสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ

• ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
ประมาณ 99.45% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนรวม
ทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ
วันจดทะเบียนกองทุน
9 ส.ค. 65 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
เงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย
ตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ประมาณ 0.55% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะไม่
อายุกองทุน
1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
ไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน
• อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วง
ผู้จัดการกองทุนรวม
หน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
น.ส. ศิริรัตน์ ธรรมศิริ (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)
• กองทุนจะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่มี

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
เวลาทำการ : การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่มี
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่มี
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ดูหมายเหตุ

หมายเหตุ :
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค ในวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย (8 สิงหาคม 2565)
• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน K-CASH, K-MONEY, KTREASURY, K-SF และ K-SFPLUS เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
• วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 30 วัน
• ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
K-TREASURY หรือกองทุน K-SF (กองทุนปลายทาง) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่บริษัทจัดการกำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
2.1400
รวมค่าใช้จ่าย
3.4775
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
• ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้นเป็นเพียงอัตราประมาณการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียก
เก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิด
เผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ
2.1400 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
ไม่มี
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่มี
ไม่มี
การโอนหน่วย
ตามที่เก็บจริง
ไม่เรียกเก็บ
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ

ดัชนีชี้วัด :
ไม่มี

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ *
ประเทศ
กาตาร์
จีน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

% NAV
42.45
38.00
19.00

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก *
ผู้ออก
Doha Bank
Qatar National Bank
Agricultural Bank of China
Abu Dhabi Commercial Bank
Bank of China

% NAV
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) *
ในประเทศ National International
AA
19.00
A
61.45
BBB
19.00
* การจัดสรรการลงทุนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้

คำเตือน:

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.kasikornasset.com
www.kasikornasset.com
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YF-BR)
รายละเอียดการลงทุนของกองทุน
ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade) ประมาณร้อยละ 99.45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนทั้งหมด
ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก
อันดับความน่าเชื่อถือของ
ผู้ออกตราสาร**

สัดส่วนการลงทุน
โดยประมาณ*

เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร์

Baa1/Moody's

19.00%

เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์

Aa3/Moody's

19.00%

เงินฝาก Agricultural Bank of China, สาธารณรัฐประชาชนจีน

A1/Moody's

19.00%

เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

A1/Moody's

19.00%

เงินฝาก Bank of China, สาธารณรัฐประชาชนจีน

A1/Moody's

19.00%

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์

A3/Moody's

4.45%

ตราสารที่ลงทุน*

รวม

99.45%

*บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดาเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จาเป็น
และสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ โดยไม่ทาให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดย
บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุ น
ของ บลจ. กสิกรไทย จากัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของเงิน
ลงทุนในส่วนที่ 1 จะส่งผลให้เงินลงทุนในส่วนที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปด้วย
** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการ
พิจารณาลงทุน
ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนที่เหลือประมาณร้อยละ 0.55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคา XAUUSD (Gold Spot)
รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน
สินทรัพย์อ้างอิง
ราคาทองคา XAUUSD (Gold Spot)
ราคาทองคา XAUUSD (Gold Spot) คือ ราคาทองคาต่อ 1 ทรอยออนซ์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
โดยราคาทองคาที่สัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์อ้างอิงจะใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg หน้า BFIX
(https://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings)
ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (BFIX Zone Tokyo 3.00 PM)
สกุลเงิน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
อายุของสัญญาออปชัน่ หรือ ประมาณ 1 ปี (วันเริ่มต้นสัญญา ถึง วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง)
วอร์แรนท์
วันเริ่มต้นสัญญา
วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์

รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน (ต่อ)
วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง วันสุดท้ายที่ประเมินราคาสินทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันทาการถัดไปแทน (ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันครบอายุโครงการ)
ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
(ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทาการใดหรือวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง / ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง
สัญญา) – 1
อัตราส่วนร่วม
ร้อยละ 40
(Participation Rate: PR)
อัตราผลตอบแทนชดเชย
ร้อยละ 0.25 จะได้รับเมื่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทาการใด ตั้งแต่วันทาการถัดจากวันเริ่มต้นสัญญาถึงวัน
(Rebate Rate)
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงปรับเพิม่ ขึ้นหรือลดลงมากกว่าร้อยละ 10 (ค่า Barrier) เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
ขนาดสัญญาออปชั่นหรือ
ประมาณร้อยละ 100 ของจานวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยขนาดสัญญาออปชั่นหรือวอร์
วอร์แรนท์
แรนท์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น
หรือวอร์แรนท์ในสกุลเงินบาทจึงขึน้ อยู่กับอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
ที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ากว่าที่ระบุไว้ได้
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ กองทุนสงวนสิทธิปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยผู้แทนการคานวณ
การลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) จะคานวณการจ่ายผลตอบแทนจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาร่วมกับผู้แทนการคานวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวมีดังนี้
1) การยกเลิกการประกาศราคาสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง
2) ไม่สามารถประกาศราคาสินทรัพย์อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้
3) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์อ้างอิงหรือสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
4) คู่สัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกัน
ความเสีย่ งเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิม่ ขึ้นของอัตราการเสียภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ผู้ออกสัญญาออปชัน่ หรือ
ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
วอร์แรนท์
(Investment Grade)
หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ส่งผลให้อัตราส่วนร่วมและหรืออัตราผลตอบแทนชดเชยและ
หรือค่า Barrier ณ วันที่ลงทุนมากกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับอัตราส่วนร่วมและหรือ
อัตราผลตอบแทนชดเชยและหรือค่า Barrier เพิ่มขึ้น
ราคาทองคา XAUUSD (Gold Spot) ย้อนหลัง

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 โดยใช้ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ
เงินต้นและผลตอบแทนทีก่ องทุนจะได้รับ
กรณีที่
เงื่อนไข
ณ วันครบอายุโครงการ
1
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทาการใดวันทาการหนึ่งที่อยู่ในช่วง
ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก
ระหว่างอายุสญ
ั ญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
สัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ 0.25%
(ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 10%
หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
2
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก
ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%
สัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ 0.25%
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
3
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
ได้รับเงินต้นคืน 100% +
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 10%
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ =
PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง| x เงินต้น)
4
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
ได้รับเงินต้นคืน 100% +
ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10%
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ =
PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น)
* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงทุกวันทาการ โดยใช้
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

แผนภาพผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
(ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง)

ตัวอย่างการคานวณผลตอบแทน
สมมติฐาน: เงินลงทุน 1,000,000 บาท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน
 ส่วนที่ 1 : ประมาณ 994,500 บาท ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 1,000,000 บาท
 ส่วนที่ 2 : ประมาณ 5,500 บาท ลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคา
ทองคา XAUUSD (Gold Spot)
อัตราผลตอบแทน
สัดส่วนการลงทุน
เงินต้นและผลตอบแทน
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน
ณ วันครบอายุกองทุน
โดยประมาณ
ที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี)
(ประมาณ 1 ปี)
ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้ง
99.45%
ประมาณ 0.96%
100.40%
ในและ/หรือต่างประเทศ
หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ*
0.40%
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
100.00%
โดยประมาณ
ส่วนที่ 2 : สัญญาออปชั่นหรือ
ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
0.55%
วอร์แรนท์
ตามตารางด้านล่าง
* ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้
เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจั ดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
ของจานวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
** กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชาระคืนเงินต้น
ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้
-

อัตราส่วนร่วม (Participation Rate : PR) จากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ คือ 40%
อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ คือ 0.25%
ราคาทองคา XAUUSD ตามตารางดังนี้
ราคาทองคา XAUUSD
ราคาทองคา XAUUSD สูงสุด
ราคาทองคา XAUUSD
กรณีที่
ณ วันเริ่มต้นสัญญา
ในระหว่างอายุสัญญา
ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
1
1,700
น้อยกว่า 1,530 หรือมากกว่า 1,870
ไม่นามาพิจารณา
(ลดลงมากกว่า 10% หรือ เพิ่มขึ้นมากกว่า 10%
จากวันเริ่มต้นสัญญา)
2
1,700
อยู่ในช่วง 1,530 – 1,870
น้อยกว่า 1,530 หรือมากกว่า 1,870
(ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% จากวันเริ่มต้นสัญญา)
(ลดลงมากกว่า 10% หรือ เพิ่มขึ้นมากกว่า
10% จากวันเริ่มต้นสัญญา)
3
1,700
อยู่ในช่วง 1,530 – 1,870
1,530
(ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% จากวันเริ่มต้นสัญญา)
(ลดลง 10% จากวันเริ่มต้นสัญญา)
4
1,700
อยู่ในช่วง 1,530 – 1,870
1,870
(ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% จากวันเริ่มต้นสัญญา)
(เพิ่มขึ้น 10% จากวันเริ่มต้นสัญญา)

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี
(ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง)
ผลตอบแทนชดเชย/
รวมเงินต้นและผลตอบแทน
เงินต้น
ผลตอบแทนจากสัญญา
ทั้งหมดเมื่อครบอายุ
กรณีที่
เงื่อนไข
(บาท)
ออปชั่นหรือวอร์แรนท์
โครงการ*
(1)
(บาท)
(บาท)
(2)
(1)+(2)
1
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทาการใดวันทาการหนึ่งที่อยู่ 1,000,000
0.25% x 1,000,000
1,002,500
ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
= 2,500
(หรือคิดเป็น 0.25%)
(ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง)
ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
2
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
1,000,000
0.25% x 1,000,000
1,002,500
ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%
= 2,500
(หรือคิดเป็น 0.25%)
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
3
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
1,000,000 40% x |[1,530/1,700] -1|
1,040,000
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 10%
x 1,000,000
(หรือคิดเป็น 4%)
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
= 40,000
(จากกรณีตัวอย่างราคาลดลง 10%)
4
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
1,000,000 40% x [1,870/1,700] -1
1,040,000
ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10%
x 1,000,000
(หรือคิดเป็น 4%)
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
= 40,000
(จากกรณีตัวอย่างราคาเพิ่มขึ้น 10%)
หมายเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคานวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะ
ได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้
* จานวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจานวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (กรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง)
ตัวอย่างที่ 1. กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท
สมมติ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เท่ากับ 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คานวณผลตอบแทน เท่ากับ 37 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ตัวอย่างที่ 2. กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท
สมมติ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เท่ากับ 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คานวณผลตอบแทน เท่ากับ 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ณ วันที่ลงทุน ขนาดสัญญา 1,000,000 บาท เท่ากับ 1,000,000 บาท/36 = 27,777.78 ดอลลาร์สหรัฐ
เงินต้นและผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลง
ผลตอบแทนชดเชย/ผลตอบแทนจาก
ของอัตรา
เงินต้น
สัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์
แลกเปลี่ยนเงิน
(1)
(2)
ดอลลาร์สหรัฐ
1) กรณีค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
แข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับค่าเงิน
บาท

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั้งหมด
เมื่อครบอายุโครงการ
ประมาณ *
(1)+(2)
1,002,569.28 บาท
(หรือคิดเป็น 0.26%)

1,000,000 กรณีที่ 1
บาท
ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 27,777.78 = 69.44 ดอลลาร์สหรัฐ
69.44 ดอลลาร์สหรัฐ x 37 = 2,569.28 บาท
กรณีที่ 2
1,002,569.28 บาท
ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 27,777.78 = 69.44 ดอลลาร์สหรัฐ
(หรือคิดเป็น 0.26%)
69.44 ดอลลาร์สหรัฐ x 37 = 2,569.28 บาท
กรณีที่ 3
1,041,111.07 บาท
ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง| x เงินต้น
(หรือคิดเป็น 4.11%)
40% x | [1,530/1,700] -1| x 27,777.78 = 1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ
1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ x 37 = 41,111.07 บาท
กรณีที่ 4
1,041,111.07 บาท
ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น
(หรือคิดเป็น 4.11%)
40% x ([1,870/1,700] -1) x 27,777.78 = 1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ
1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ x 37 = 41,111.07 บาท
2) กรณีค่าเงิน
1,000,000 กรณีที่ 1
1,002,430.40 บาท
ดอลลาร์สหรัฐ
บาท
ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 27,777.78 = 69.44 ดอลลาร์สหรัฐ
(หรือคิดเป็น 0.24%)
อ่อนค่าลงเมื่อ
69.44 ดอลลาร์สหรัฐ x 35 = 2,430.40 บาท
เทียบกับค่าเงิน
กรณีที่ 2
1,002,430.40 บาท
บาท
ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 27,777.78 = 69.44 ดอลลาร์สหรัฐ
(หรือคิดเป็น 0.24%)
69.44 ดอลลาร์สหรัฐ x 35 = 2,430.40 บาท
กรณีที่ 3
1,038,888.85 บาท
ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง| x เงินต้น
(หรือคิดเป็น 3.89%)
40% x | [1,530/1,700] -1| x 27,777.78 = 1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ
1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ x 35 = 38,888.85 บาท
กรณีที่ 4
1,038,888.85 บาท
ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น
(หรือคิดเป็น 3.89%)
40% x ([1,870/1,700] -1) x 27,777.78 = 1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ
1,111.11 ดอลลาร์สหรัฐ x 35 = 38,888.85 บาท
หมายเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคานวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะ
ได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้
* จานวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจานวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com Email : Ka.customer@Kasikornasset.com

หนังสือยินยอมรับทราบความเสีย่ งจากการลงทุน
ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน คาเตือน
และความเสี่ยงของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YF-BR) ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนเป็น
อย่างดีแล้วว่า
1. กองทุน KCR1YF-BR จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เนื่องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการลงทุน
แบบซับซ้อน และมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป
2. กองทุน KCR1YF-BR มีนโยบายลงทุนดังนี้
2.1 ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่า งประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใ นอันดับ ที่สามารถลงทุ น ได้
(Investment Grade) ประมาณ 99.45% ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น และจะมี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต รา
แลกเปลี่ยนสาหรับเงินลงทุนในต่างประเทศทั้ง จานวน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด
และกองทุน KCR1YF-BR มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ประเทศกาตาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.2 เงินลงทุนที่เหลือประมาณ 0.55% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคา XAUUSD (Gold Spot) โดยมีขนาดสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ประมาณ 100% ของจานวน
เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งผลตอบแทนจากการลงทุ น ในสั ญ ญาออปชั่ น หรื อ วอร์ แ รนท์ จ ะขึ้ น อยู่ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันคานวณผลตอบแทนแข็งค่าขึ้นจากวันลงทุน กองทุนจะ
ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น แต่ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนลดลง (ตามตัวอย่างในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ)
3. เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน ดังตารางต่อไปนี้
เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ
เงินต้นและผลตอบแทนทีก่ องทุนจะได้รับ
กรณีที่
เงื่อนไข
ณ วันครบอายุโครงการ
1
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทาการใดวันทาการหนึ่งที่อยู่
ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก
ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
สัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ 0.25%
(ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 10%
หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
2
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก
ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%
สัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ 0.25%
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
3
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
ได้รับเงินต้นคืน 100% +
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 10%
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ =
PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง| x เงินต้น)
4
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
ได้รับเงินต้นคืน 100% +
ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
ณ วันเริ่มต้นสัญญา
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ =
PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น)
* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงทุกวันทาการ โดย
ใช้ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
** กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชาระคืนเงินต้น
ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้

แผนภาพผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
(ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง)

ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………….…. เลขที่บัญชีกองทุน ………………………….………….………………
รั บ ทราบว่ า ข้ อ มู ล ที่ ป รากฏในเอกสารนี้ เป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย ง โดยข้ า พเจ้ า ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล การลงทุ น ใน
กองทุน เปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้า มขายผู้ล งทุน รายย่อ ย (KCR1YF-BR) รวมถึงความเสี่ยง และคาเตือนในการลงทุน
ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดี แล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพัน ตนเองตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

..................................................................................................................
(ผู้ลงทุน)

วันที่.......................................................................

สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

หนังสือยินยอมรับทราบความเสีย่ งจากการลงทุน
ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน คาเตือน
และความเสี่ยงของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YF-BR) ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนเป็น
อย่างดีแล้วว่า
1. กองทุน KCR1YF-BR จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เนื่องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการลงทุน
แบบซับซ้อน และมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป
2. กองทุน KCR1YF-BR มีนโยบายลงทุนดังนี้
2.1 ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับที่สามารถลงทุ น ได้
(Investment Grade) ประมาณ 99.45% ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น และจะมี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต รา
แลกเปลี่ยนสาหรับเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งจานวน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด
และกองทุน KCR1YF-BR มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ประเทศกาตาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.2 เงินลงทุนที่เหลือประมาณ 0.55% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคา XAUUSD (Gold Spot) โดยมีขนาดสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ประมาณ 100% ของจานวน
เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งผลตอบแทนจากการลงทุ น ในสั ญ ญาออปชั่ น หรื อ วอร์ แ รนท์ จ ะขึ้ น อยู่ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันคานวณผลตอบแทนแข็งค่าขึ้นจากวันลงทุน กองทุนจะ
ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น แต่ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนลดลง (ตามตัวอย่างในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ)
3. เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน ดังตารางต่อไปนี้
เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ
เงินต้นและผลตอบแทนทีก่ องทุนจะได้รับ
กรณีที่
เงื่อนไข
ณ วันครบอายุโครงการ
1
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทาการใดวันทาการหนึ่งที่อยู่
ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก
ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
สัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ 0.25%
(ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 10%
หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
2
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก
ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%
สัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ 0.25%
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
3
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
ได้รับเงินต้นคืน 100% +
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 10%
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ =
PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง| x เงินต้น)
4
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
ได้รับเงินต้นคืน 100% +
ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง
ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
ณ วันเริ่มต้นสัญญา
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ =
PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น)
* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงทุกวันทาการ โดย
ใช้ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
** กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชาระคืนเงินต้น
ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้

แผนภาพผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
(ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง)

ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………….…. เลขที่บัญชีกองทุน ………………………….………….………………
รั บ ทราบว่ า ข้ อ มู ล ที่ ป รากฏในเอกสารนี้ เป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย ง โดยข้ า พเจ้ า ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล การลงทุ น ใน
กองทุน เปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้า มขายผู้ล งทุน รายย่อ ย (KCR1YF-BR) รวมถึงความเสี่ยง และคาเตือนในการลงทุน
ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดี แล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

..................................................................................................................
(ผู้ลงทุน)

วันที่.......................................................................

สาหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หนังสือแจ้งความประสงค์
(ให้นาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม)
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ................................................................................................(“กองทุนต้นทาง”)
บัญชีกองทุนเลขที่ …………………………………………………………………………………………...
มีความประสงค์จะให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บริษัท”) นาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในงวด
สุดท้ายของกองทุนต้นทางไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ดังต่อไปนี้
(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน)
 กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสัน้ (K-TREASURY)

เลขที่บัญชีกองทุน ………………………………………………

 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF)

เลขที่บัญชีกองทุน ………………………………………………

โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทางไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ตามที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ โดยจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ข้าพเจ้าจะได้รับ จะคานวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ข้าพเจ้าได้ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี่ยงของกองทุนต้นทางและ
กองทุนปลายทางแล้ว
ลงชื่อ .......................................................... ผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่ ..........................................................
หมายเหตุ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 0-2470-1976 หรือ 0-2470-1983 โทรสาร 0-2273-2279
สาหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รับ .................................................
วันที่ .................................................

ผู้ตรวจสอบข้อมูล .........................................
วันที่ ..............................................................

– เอกสารฉบับนีม้ ีไว้สาหรับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อแนบกับใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน –

