
 
กาํหนดการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ  รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ 

กองทุนเปิดเค Complex Return  ปี E หา้มขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YE-BR) 

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จาํกดั ขอขอบพระคณุทีท่านใหค้วามสนใจจองซือกองทนุเปิดเค Complex Return  ปี E หา้มขาย

ผูล้งทนุรายย่อย (KCR1YE-BR) และบรษัิทขอเรยีนแจง้กาํหนดการรบัซือคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทนุดงันี 

ชือกองทนุ 
กองทนุเปิดเค Complex Return 1 ปี E หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

(KCR1YE-BR) 

วันทเีสนอขายหน่วยลงทุน 13  -  24  มกราคม  2565 

จาํนวนเงินทนุทีจดทะเบียน 611,251,240.85 บาท 

วันทจีดทะเบียนกองทนุ 25  มกราคม  2565 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)* . %  ต่อปี 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน (รวม vat7%)* 0.0 % ตอ่ปี 

ระยะเวลาการลงทุน 367  วนั 

วันทาํการรับซือคืนหน่วยลงทุน KCR1YE-BR 

และนาํเงินเขา้ซือหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF 
26  มกราคม  2566 

วันปรับสมุดบัญชีกองทนุ K-TREASURY / K-SF 
(วันทสีามารถขายคนืหรือสับเปลียนออก) 

27  มกราคม  2566 

วันเลกิกองทุน และยกเลกิสมุดบัญชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน  KCR1YE-BR 
27  มกราคม  2566 (ท่านสามารถดูขอ้มูลประกาศกองทุนครบกาํหนด

และเลิกโครงการจดัการกองทุนไดท้าง www.kasikornasset.com) 

*คา่ธรรมเนียมสามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยในกรณีทีกองทนุไดร้บัผลตอบแทนสงูกว่าทีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจเรยีกเกบ็

คา่ธรรมเนียมเพิมเติมได ้ทงันี ไมเ่กินอตัราสงูสดุทีระบไุวใ้นโครงการ ทา่นสามารถดรูายละเอียดค่าธรรมเนียมไดท้ ี www.kasikornasset.com 

กองทนุจะลงทนุในตราสารหนีและ/หรอืเงินฝากทงัในและ/หรอืต่างประเทศ ทีมอีนัดบัความนา่เชือถืออยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทนุได ้(Investment 

Grade) และสญัญาซือขายลว่งหนา้ (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชนั (Options) ทีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัราคาทองคาํ  XAUUSD (Gold Spot) 

ซงึมเีงอืนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน ณ วนัครบอายโุครงการ ดงันี  

 
เงอืนไข 

เงนิตน้และผลตอบแทนทกีองทุนจะไดร้ับ 

ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีท ี1 

ราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot)   ณ วนัทาํการใดวนัทาํการหนึงทีอยู่

ในช่วงระหว่างอายสุญัญาออปชันหรือวอรแ์รนท ์(ก่อนวนัพิจารณาสนิทรพัย์

อา้งองิ) ปรบัลดลงมากกว่า 10% หรอื ปรบัเพมิขึนมากกว่า 10% เมือเทยีบ

กบัราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot) ณ วนัเรมิตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +  

ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชนั 0% 

กรณีท ี2 

ราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot) ณ วนัพิจารณาสนิทรพัยอ์า้งอิง ปรบั

ลดลงมากกว่า 10% หรอื ปรบัเพมิขึนมากกว่า 10% เมอืเทยีบกบัราคา

ทองคาํ  XAUUSD (Gold Spot) ณ วนัเริมตน้สญัญา  

ไดร้บัเงินตน้คืน  100% +  

ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชนั 0% 

กรณีท ี3 

ราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot) ณ วนัพิจารณาสนิทรพัยอ์า้งอิง ไม่

เปลยีนแปลง หรอื ปรบัลดลงไมเ่กิน 10% เมือเทยีบกับราคาทองคาํ 

XAUUSD (Gold Spot) ณ วนัเรมิตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% + ผลตอบแทนจากสญัญาออปชนั 

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน =  

PR x |ค่าการเปลยีนแปลงของราคาทองคาํ XAUUSD (Gold 

Spot) | x เงินตน้) 

กรณีท ี4 

ราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot) ณ วนัพิจารณาสนิทรพัยอ์า้งอิง ปรบั

เพมิขึนไมเ่กิน 10% เมอืเทียบกบัราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot)   ณ 

วนัเรมิตน้สญัญา  

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% + ผลตอบแทนจากสญัญาออปชนั 

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน = PR x ค่าการเปลยีนแปลง

ของราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot)  x เงินตน้) 

* การพจิารณาวา่เขา้เงอืนไขการไดร้บัผลตอบแทนตามกรณีใด กองทนุจะพจิารณาคา่การเปลียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิงทกุวนัทาํการ โดยใชร้าคาสนิทรพัยอ์า้งองิ ณ เวลา 

15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่ น 



* อายสุญัญาออปชนั คือ วนัเรมิตน้สญัญาออปชนั ถึงวนัพจิารณาราคาสินทรพัยอ์า้งอิง  

* วนัเรมิตน้สญัญา คือ วนัที 25 มกราคม 2565 และราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot)   ณ วนัเรมิตน้สญัญา คือ 1,842.01 

* วนัพิจารณาราคาสินทรพัยอ์า้งอิง คือ วนัที 24 มกราคม 2566  

* ผูถ้ือหนว่ยลงทนุจะไดร้บัอตัราผลตอบแทนชดเชยจากการลงทนุในสญัญาออปชนั 0% เมอืราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot) ณ วนัทาํการใดตงัแตว่นัทาํการถดัจากวนั

เรมิตน้สญัญาถึงวนัพิจารณาดชันีอา้งองิตาํกว่า 1,657.81  หรอืมากกวา่ 2,026.21 

รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทนุ ณ  วันที  18 กมุภาพันธ ์2565 

สว่นท ี  : กองทุนลงทุนในตราสารหนีและ/หรือเงนิฝากทังในและ/หรือตา่งประเทศ ทีมีอันดบัความน่าเชือถอือยู่ในอนัดับทีสามารถลงทุนได ้ 

สว่นท ี  : กองทุนลงทุนในสัญญาซือขายลว่งหน้า ประเภทสญัญาออปชัน (Options) ทมีีการจา่ยผลตอบแทนอ้างองิกบัราคาทองคาํ XAUUSD 

(Gold Spot) ออกโดย ธนาคาร The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited อายุ 1 ปี ประมาณร้อยละ 0.54 ของมูลคา่ทรัพยส์ิน

สุทธขิองกองทุน ณ วันททีาํธุรกรรม 

ประเภทตราสารทลีงทุน อนัดบัความน่าเชือถอืของผู้ออกตราสาร สดัสว่นตอ่มูลคา่ทรัพยส์ินสุทธิ(%) 

เงนิฝาก หรือตราสารเทียบเทา่เงนิฝาก   98.46 

Qatar Islamic Bank (QIB) A1 19.72 

Qatar National Bank (QNB) Aa3 19.72 

The Commercial Bank of Qatar (CBQ) A3 19.71 

Doha Bank QSC (DHB) Baa1 19.64 

Masraf Al Rayan QSC (MARK) A1 19.61 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) AA+(tha) 0.06 

รวมเงนิลงทนุ (TOTAL  INVESTMENTS)  98.46 

อนืๆ (OTHERS)  1.54 

รวมมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ (NET ASSET VALUE)  100.00 

พอรต์การลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก 

ส่วนท ี  : กองทุนจะลงทนุในตราสารหนีและ/หรือเงินฝากทงัในและ/หรือต่างประเทศ ทมีอีนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในอันดบัทสีามารถลงทุน

ได ้ ประมาณ 99.40% ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ส่วนท ี  : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออปชัน (Options) หรือวอร์แรนท ์(Warrant) ทีมีการจ่ายผลตอบแทน

อา้งองิกบัระดบัของราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot) ประมาณ 0.60% ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสทุธิของกองทุน    

ประเภทตราสารทลีงทนุ อันดบัความน่าเชอืถอืของผู้ออกตราสาร สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%) 

เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก   99.40 

Bank of China, สาธารณรฐัประชาชนจีน A1/Moody's 19.00 

Agricultural Bank of China, สาธารณรฐัประชาชนจีน A1/Moody's 19.00 

Doha Bank, ประเทศกาตาร ์ Baa1/Moody's 19.00 

Qatar National Bank, ประเทศกาตาร ์ Aa3/Moody's 19.00 

Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ A1/Moody's 19.00 

Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 4.40 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทุน : กองทนุ KCR1YE-BR  มีการลงทนุจริงทแีตกตา่งจากพอรต์การลงทนุทีเสนอขาย โดยมีการเปลียนผูอ้อกตราสารทงัสิน 

3 ราย และมีการเปลียนแปลงสดัส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร 1 ราย เนืองมาจากมีการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียต่างประเทศ และ/หรือ มีการ

เปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศระหว่างชว่งเวลาทีเสนอขายและการลงทนุจริง ทงัน ีอันดบัความนา่เชือถือโดยรวมของพอรต์การ

ลงทนุจริงไม่แตกต่างจากพอรต์การลงทุนทีเสนอขายอย่างมีนยัสาํคญั และการเปลียนแปลงผูอ้อกตราสารดังกลา่วไม่มีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทน

โดยประมาณของกองทนุ 

 จึงเรยีนมาเพอืโปรดทราบ และหากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิมเติม โปรดติดตอ่  KAsset Contact Center  โทร -

6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทาํการ 08.30 – 17.00 น. หรือทีสาขาของ บมจ.

ธนาคารกสิกรไทยทวัประเทศ หรอื K-Contact Center โทร 02-8888888  

 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จากัด 

ประกาศ ณ วนัที   กมุภาพนัธ ์  


