
 

 

กาํหนดการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ รายงานสถานะการลงทนุและการยกเลิกโครงการของ 

กองทนุเปิดเค Complex Return  ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายยอ่ย (KCR1YF-BR) 

 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จาํกดั ขอขอบพระคณุทีท่านใหค้วามสนใจจองซือกองทนุเปิดเค Complex Return  ปี F 

หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย (KCR1YF-BR) และบรษัิทขอเรียนแจง้กาํหนดการรบัซือคืนหน่วยลงทนุและรายงานสถานะการลงทนุดงันี 

ชอืกองทนุ 
กองทนุเปิดเค Complex Return  ปี F หา้มขายผูล้งทนุ

รายย่อย (KCR1YF-BR) 

วันทเีสนอขายหน่วยลงทุน 26  กรกฎาคม  -  8  สิงหาคม  2565 

จาํนวนเงนิทุนทีจดทะเบียน 779,155,016.93 บาท 

วันทจีดทะเบียนกองทนุ 9  สิงหาคม  2565 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)* 0.7811 % ตอ่ปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)* 0.07811 % ต่อปี 

ระยะเวลาการลงทุน 365  วนั 

วันทาํการรับซือคืนหน่วยลงทนุ KCR1YF-BR 

และนาํเงินเข้าซือหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF 
8  สิงหาคม  2566 

วันปรับสมดุบัญชีกองทนุ K-TREASURY / K-SF 

(วนัทีสามารถขายคืนหรือสบัเปลียนออก) 
9  สิงหาคม  2566 

วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  

KCR1YF-BR 

9   สิงหาคม  2566 (ท่านสามารถดขูอ้มลูประกาศกองทนุ

ครบกาํหนดและเลิกโครงการจดัการกองทนุไดท้าง 

www.kasikornasset.com) 

*ค่าธรรมเนียมสามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยในกรณีทีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าทีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขาย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิมเติมได ้ทงันี ไม่เกินอตัราสูงสดุทีระบุไวใ้นโครงการ ท่านสามารถดรูายละเอียด
คา่ธรรมเนียมไดที้  www.kasikornasset.com 

กองทนุจะลงทนุในตราสารหนีและ/หรือเงินฝากทงัในและ/หรือต่างประเทศ ทีมีอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในอนัดบัทีสามารถ

ลงทนุได ้(Investment Grade) และสญัญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชนั (Options) ทีมกีารจา่ยผลตอบแทน

อา้งองิกบัราคาทองคาํ  XAUUSD (Gold Spot) ซงึมีเงือนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทนุ ณ วนัครบอายโุครงการ ดงันี  

กรณีท ี เงอืนไข 
เงนิต้นและผลตอบแทนทกีองทนุจะได้รับ 

ณ วันครบอายุโครงการ 

1 

ราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot)   ณ วันทาํการใดวนัทาํการ

หนงึทีอยู่ในช่วงระหว่างอายสุญัญาออปชนัหรือวอรแ์รนท ์(ก่อน

วนัพจิารณาสินทรพัยอ์า้งองิ) ปรบัลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรบั

เพิมขึนมากกว่า 10% เมือเทียบกับราคาทองคาํ XAUUSD (Gold 

Spot) ณ วนัเรมิตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +  

ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชนั 0.25% 

2 

ราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot) ณ วนัพจิารณาสินทรพัย์

อา้งองิ ปรบัลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรบัเพิมขนึมากกว่า 10% 

เมือเทียบกบัราคาทองคาํ  XAUUSD (Gold Spot) ณ วนัเรมิตน้

สญัญา  

ไดร้บัเงินตน้คืน  100% +  

ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชนั 0.25% 



กรณีท ี เงอืนไข 
เงนิต้นและผลตอบแทนทกีองทนุจะได้รับ 

ณ วันครบอายุโครงการ 

3 

ราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot) ณ วนัพจิารณาสินทรพัย์

อา้งองิ ไม่เปลียนแปลง หรือ ปรบัลดลงไม่เกิน 10% เมือเทียบกบั

ราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot) ณ วนัเรมิตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% + ผลตอบแทนจากสญัญา

ออปชนั (ผลตอบแทนจากสญัญาออปชนั =  

PR x |ค่าการเปลียนแปลงของราคาทองคาํ XAUUSD 

(Gold Spot) | x เงนิตน้) 

4 

ราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot) ณ วนัพจิารณาสินทรพัย์

อา้งองิ ปรบัเพมิขนึไม่เกิน 10% เมือเทียบกบัราคาทองคาํ 

XAUUSD (Gold Spot)   ณ วนัเรมิตน้สญัญา  

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% + ผลตอบแทนจากสญัญา

ออปชัน (ผลตอบแทนจากสญัญาออปชนั = PR x ค่า

การเปลียนแปลงของราคาทองคาํ XAUUSD (Gold 

Spot)  x เงนิตน้) 

* การพิจารณาว่าเขา้เงือนไขการไดร้บัผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งองิทกุวนัทาํการ 
โดยใชร้าคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่ น 
 
* อายสุญัญาออปชนั คือ วนัเรมิตน้สญัญาออปชนั ถึงวันพิจารณาราคาสินทรพัยอ์า้งอิง  
* วนัเรมิตน้สญัญา คือ วนัที 9 สิงหาคม 2565 และราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot)   ณ วนัเรมิตน้สญัญา คือ 1,788.48 
* วนัพจิารณาราคาสินทรพัยอ์า้งองิ คือ วนัที  4 สงิหาคม 2566 
* ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัอตัราผลตอบแทนชดเชยจากการลงทนุในสญัญาออปชัน 0.25% เมือราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot) ณ 
วนัทาํการใดตงัแต่วนัทาํการถดัจากวนัเรมิตน้สญัญาถงึวนัพิจารณาดชันีอา้งองิตาํกว่า 1,609.63  หรือมากกว่า 1,967.33 
 
รายงานสถานะการลงทนุจรงิของกองทุน ณ  วันท ี 7 กันยายน 2565 

ส่วนท ี  : กองทุนลงทุนในตราสารหนีและ/หรอืเงนิฝากทังในและ/หรือต่างประเทศ ทมีอีันดับความน่าเชือถอือยู่ในอันดับที

สามารถลงทนุได้  

ส่วนท ี  : กองทุนลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออปชัน (Options) ทมีกีารจา่ยผลตอบแทนอ้างอิงกับราคา

ทองคาํ XAUUSD (Gold Spot) ออกโดย ธนาคาร The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited อายุ 1 ปี 

ประมาณร้อยละ 0.57 ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทนุ ณ วันทีทาํธุรกรรม 

ประเภทตราสารทลีงทุน 
อันดับความน่าเชอืถอืของผู้ออก

ตราสาร 

สัดส่วนตอ่มูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิ(%) 

พนัธบัตรหรอืตราสารหนี รัฐบาล รฐัวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลังคาํประกัน  

 
30.08 

พนัธบตัรรฐับาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND) A1 30.08 

เงนิฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก   70.10 

Qatar National Bank (QNB) Aa3 19.56 

Doha Bank QSC (DHB) Baa1 19.55 

Qatar Islamic Bank (QIB) A1 19.02 

Masraf Al Rayan QSC (MARK) A1 11.92 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) AA+ (tha) 0.05 

รวมเงินลงทนุ (TOTAL  INVESTMENTS)  100.18 

อนืๆ (OTHERS)  -0.18 

รวมมูลค่าทรัพยส์ินสุทธ ิ(NET ASSET VALUE)  100.00 

 

หมายเหต ุบรษัิทในนามของกองทนุ อาจเปลียนแปลงวนัรบัซอืคืนหนว่ยลงทุน วนัชาํระเงนิคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัแิละอตัรารบัซือคืนได ้ในกรณวีนั
ดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการหรอืหากกองทนุไดร้บัผลกระทบจากการทจีะไดร้บัชาํระเงินจากพนัธบตัรหรอืหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอืนของกองทนุทีกองทนุลงทุนไว้
แตกต่างไปจากเงือนไขทีกาํหนดไวโ้ดยบริษัทจะประกาศใหท้่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทงันอีตัรารบัซือคืนจะคาํนวณจากจาํนวนเงินจากการ
ลงทนุทกีองทนุไดร้บัจรงิหลงัหกัคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ่้ายแลว้  

คาํเตอืน       การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสียงควบคู่ไปกับผลตอบแทน กอ่นตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชีชวนอย่างรอบคอบ 

 



พอรต์การลงทุนของกองทุน ณ ชว่งเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก 

ส่วนท ี  : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนีและ/หรือเงนิฝากทังในและ/หรอืต่างประเทศ ทมีอีันดับความน่าเชือถอือยู่ในอันดับที

สามารถลงทนุได้  ประมาณ 99.45% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธขิองกองทุน 

ส่วนที  : กองทุนจะลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออปชัน (Options) หรือวอรแ์รนท ์(Warrant) ทีมีการจ่าย

ผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของราคาทองคาํ XAUUSD (Gold Spot) ประมาณ 0.55% ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธขิองกองทุน    

ประเภทตราสารทลีงทุน 
อนัดับความน่าเชอืถอืของผู้ออก

ตราสาร 

สัดส่วนการลงทุน

โดยประมาณ (%) 

เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก   99.45 

เงนิฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร ์ Baa1/Moody's 19.00 

เงนิฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร ์ Aa3/Moody's 19.00 

เงนิฝาก Agricultural Bank of China, สาธารณรฐัประชาชน

จีน 
A1/Moody's 19.00 

เงนิฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรฐั

อาหรบัเอมเิรตส ์
A1/Moody's 19.00 

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

เงนิฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 4.45 

สัญญาออปชัน (Options) หรือวอรแ์รนท ์(Warrants)  0.55 

 

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KCR1YF-BR  มีการลงทุนจริงทีแตกต่างจากพอรต์การลงทุนทีเสนอขาย โดยมีการเปลียนผู้

ออกตราสารทงัสิน 3 ราย มีการเปลียนแปลงทรพัยส์ินทีลงทุน  ประเภท และมีการเปลียนแปลงสัดส่วนการลงทุนของผูอ้อกตราสาร  

ราย เนอืงมาจากมีการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

ระหวา่งช่วงเวลาทีเสนอขายและการลงทนุจริง ทงัน ีอนัดบัความน่าเชือถือโดยรวมของพอรต์การลงทุนจรงิไม่แตกตา่งจากพอรต์การลงทุน

ทีเสนอขายอย่างมีนยัสาํคญั และการเปลียนแปลงผูอ้อกตราสารดงักล่าวไม่มีผลกระทบกบัอตัราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทนุ 

 จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ และหากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิ โปรดติดต่อ  KAsset Contact Center  โทร 

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

ไทยทวัประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888  

 

 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จาํกัด 

ประกาศ ณ วนัที 8 กนัยายน  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุบรษัิทในนามของกองทนุ อาจเปลียนแปลงวนัรบัซอืคืนหนว่ยลงทุน วนัชาํระเงนิคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัแิละอตัรารบัซือคืนได ้ในกรณวีนั
ดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการหรอืหากกองทนุไดร้บัผลกระทบจากการทจีะไดร้บัชาํระเงินจากพนัธบตัรหรอืหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอืนของกองทนุทีกองทนุลงทุนไว้
แตกต่างไปจากเงือนไขทีกาํหนดไวโ้ดยบริษัทจะประกาศใหท้่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทงันอีตัรารบัซือคืนจะคาํนวณจากจาํนวนเงินจากการ
ลงทนุทกีองทนุไดร้บัจรงิหลงัหกัคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ่้ายแลว้  

คาํเตอืน       การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสียงควบคู่ไปกับผลตอบแทน กอ่นตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชีชวนอย่างรอบคอบ 

 


