การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุน และ การยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปดเค Complex Return 1 ป B หามขายผูลงทุนรายยอย (KCR1YB-AI)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ขอขอบพระคุณที่ทานใหความสนใจจองซื้อกองทุนเปดเค Complex Return 1 ป B หามขายผูลงทุนราย
ยอย (KCR1YB-AI) และบริษทั ขอเรียนแจงกําหนดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้
ชื่อกองทุน
วันที่เสนอขายหนวยลงทุน
จํานวนเงินทุนที่จดทะเบียน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คาธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)*
ระยะเวลาการลงทุน
วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน KCR1YB-AI
และนําเงินเขาซื้อหนวยลงทุน K-TREASURY / K-SF
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF
(วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)

วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน KCR1YB-AI

กองทุนเปดเค Complex Return 1 ป B หามขายผูลงทุนรายยอย (KCR1YB-AI)
18 - 24 พฤษภาคม 2564
1,039,677,728.58 บาท
27 พฤษภาคม 2564
ชวงแรก 0.5853% ตอป (27 พฤษภาคม 2564 – 10 มิถุนายน 2564)
ชวงที่สอง 0.5965% ตอป (11 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)
ชวงแรก 0.05853% % ตอป (27 พฤษภาคม 2564 – 10 มิถุนายน 2564)
ชวงที่สอง 0.05965% ตอป (11 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)
370 วัน
31 พฤษภาคม 2565
1 มิถุนายน 2565
1 มิถุนายน 2565 (ทานสามารถดูขอมูลประกาศกองทุนครบกําหนดและเลิก
โครงการจัดการกองทุนไดทาง www.kasikornasset.com)

*คาธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนไดรับผลตอบแทนสูงกวาที่ไดเปดเผยไวตอนเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมเพิ่มเติมได ทั้งนี้ ไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ ทานสามารถดูรายละเอียดคาธรรมเนียมไดที่ www.kasikornasset.com

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือตางประเทศ ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment
Grade) และสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับระดับของดัชนี SET50 ซึ่งมีเงื่อนไขการ
จายเงินตนและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ ดังนี้
เงินตนและผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับ
เงื่อนไข
ณ วันครบอายุโครงการ
ระดับดัชนี SET50 ณ วันทําการใดวันทําการหนึ่งที่อยูในชวงระหวางอายุสัญญา
ออปชั่นหรือวอรแรนท (กอนวันพิจารณาดัชนีอางอิง) ปรับลดลง มากกวา 10%
ไดรับเงินตนคืน 100% +
กรณีที่ 1
หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกวา 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี SET50 ณ วันเริ่มตน
ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่น 0.25%
สัญญา
ระดับดัชนี SET50 ณ วันพิจารณาดัชนีอางอิง ปรับลดลงมากกวา 10% หรือ ปรับ
ไดรับเงินตนคืน 100% +
กรณีที่ 2
เพิ่มขึ้นมากกวา 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี SET50 ณ วันเริ่มตนสัญญา
ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่น 0.25%
ไดรับเงินตนคืน 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น
ระดับดัชนี SET50 ณ วันพิจารณาดัชนีอางอิง ไมมีเปลี่ยนแปลงหรือ ปรับลดลงไม
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น =
กรณีที่ 3
เกิน 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี SET50 ณ วันเริ่มตนสัญญา
PR x |คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50| x เงินตน)
ไดรับเงินตนคืน 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น
(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น = PR x คาการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนี SET50 x เงินตน)
* การพิจารณาวาเขาเงื่อนไขการไดรับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาคาการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 ทุกสิ้นวันทําการ
* อายุสัญญาออปชั่น คือ วันเริ่มตนสัญญาออปชั่น ถึงวันพิจารณาระดับดัชนีอางอิง * วันเริ่มตนสัญญา คือ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และระดับดัชนี SET50 ณ วัน
เริ่มตนสัญญา คือ 957.10 * วันพิจารณาดัชนีอางอิง คือ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 * ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับอัตราผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญา
ออปชั่น 0.25% เมื่อระดับดัชนี SET50 ณ วันทําการใดตั้งแตวันทําการถัดจากวันเริ่มตนสัญญาถึงวันพิจารณาดัชนีอางอิงต่ํากวา 861.39 หรือมากกวา 1,052.81
กรณีที่ 4

ระดับดัชนี SET50 ณ วันพิจารณาดัชนีอา งอิง ปรับเพิ่มขึ้นไมเกิน 10% เมื่อเทียบ
กับระดับดัชนี SET50 ณ วันเริ่มตนสัญญา

รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
สวนที่ 1 : กองทุนลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือตางประเทศ ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
สวนที่ 2 : กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับระดับของดัชนี SET50 ออกโดย
JPMorgan Chase Bank N.A. สาขากรุงเทพ ประมาณ 0.89% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ทําธุรกรรม
ประเภทตราสารที่ลงทุน

อันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร

สัดสวนตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ(%)

ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน
14.32
Sabah Development Bank (SDBB)
AA1
14.32
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก
65.91
Baa1
Doha Bank QSC (DHB)
19.94
Aa3
Qatar National Bank (QNB)
19.31
A1
Abu Dhabi Commercial Bank (ADC)
18.22
A1
China Construction Bank Corporation (CCB)
8.38
AA+ (tha)
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
0.06
หุนกู ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
19.41
BBBบมจ.อนันดา ดีเวลลอปเมนท (ANAN)
19.41
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)
99.64
อื่นๆ (OTHERS)
0.36
รวมมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NET ASSET VALUE)
100.00
พอรตการลงทุนของกองทุน ณ ชวงเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
สวนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือตางประเทศ ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได ประมาณ
99.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
สวนที่ 2 : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) หรือวอรแรนท (Warrant) ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับระดับ
ของดัชนี SET50 ประมาณ 1.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ประเภทตราสารที่ลงทุน

อันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก

Doha Bank
Qatar National Bank
Al Khalij Commercial Bank
PT Bank Rakyat Indonesia

สัดสวนการลงทุนโดยประมาณ (%)
65.50

Baa1/Moody's
Aa3/Moody's
A3/Moody's
Baa2/Moody's

19.00
19.00
19.00
8.50
ตราสารหนี้
33.50
Sabah Development Bank Berhad
AA1/RAM
14.50
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
BBB-/TRIS
19.00
รวม
99.00
ความเห็นของผูจัดการกองทุน : กองทุน KCR1YB-AI มีการลงทุนจริงที่แตกตางจากพอรตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผูออกตราสารทั้งสิ้น 2
ราย เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตางประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศระหวางชวงเวลาที่
เสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อันดับความนาเชื่อถือโดยรวมของพอรตการลงทุนจริงไมแตกตางจากพอรตการลงทุนที่เสนอขายอยางมีนัยสําคัญ และการ
เปลี่ยนแปลงผูออกตราสารดังกลาวไมมีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ KAsset Contact Center โทร 02-6733888
โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com ในระหวางเวลาทําการ 08.30 – 17.00 น. หรือที่สาขาของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยทั่ว
ประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

