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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค Complex Return 1 ป E หามขายผูลงทุนรายยอย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่  25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 30 มิถุนายน 2565  



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี 
E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” (K Complex Return 1 Year E Fund Not for Retail Investors 
: KCR1YE-BR) เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงิน
ของกองทุนดังกล่าวต้ังแต่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565
 KAsset ขอขอบคณุทีท่า่นไดม้อบความไวว้างใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั และเราถอืเปน็ภารกจิ 
อันสำาคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้           
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเน่ือง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ิมเติม
ได้ท่ีส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงความนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
 

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่าน จะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำาธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำาการซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำาหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำาหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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 กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผูมีเงินลงทุนสูง 
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน  

 
 

กองทุนเปดเค Complex Return 1 ป E หามขายผูลงทุนรายยอย 
(K Complex Return 1 Year E Fund Not for Retail Investors : KCR1YE-BR) 

 
ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 1 ปได 
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 

ดังนั้น หากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 
 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมผสม 
 • กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 
อายุโครงการ ประมาณ 1 ป โดยไมต่ํากวา 11 เดือน และไมเกิน 1 ป 1 เดือน 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 25 มกราคม 2565 
รอบระยะเวลาบัญชี เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากท้ังในและ/หรือตางประเทศ ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือ
อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment Grade) ประมาณรอยละ 95.00 – 99.90 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน โดยมีเปาหมายเพื่อใหเงินลงทุนเติบโตเปนรอยละ 100 ของเงินลงทุนท้ังหมดเม่ือครบอายุโครงการ 
โดยมีการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก
ตางประเทศท้ังจํานวน อยางไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถ
ลงทุนได (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทานั้น  
 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) ประเภทสัญญาออปช่ัน (Option) หรือวอร
แรนท (Warrant) ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับราคาทองคํา XAUUSD (Gold Spot) ประมาณรอยละ 0.10 
– 5.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะไมปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนสําหรับการลงทุนใน
สัญญาออปช่ันหรือวอรแรนท  
 

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 
80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) รวมท้ัง กองทุนอาจ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) 
 
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน 
สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากตางประเทศ ท้ังนี้ กองทุนจะไมปองกันความเส่ียงดานอัตรา
แลกเปลี่ยนสําหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอรแรนท 
 
นโยบายการจายเงินปนผล  
ไมมนีโยบายจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย    



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

2  



  3    

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่  25 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565

 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความ       
น่าเชื่อถือ อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 99.40% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น100% ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุ
โครงการ โดยมกีารป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) สำาหรบัการลงทนุในตราสารหนี้
และ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำานวน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือตำ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการ
จดัอนัดบัความน่าเชือ่ถืออยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได้ (Investment grade) ขณะทีก่องทนุลงทนุเท่านัน้
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น(Options) ที่มี
การจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับราคาทองคำา XAUUSD (Gold spot) ประมาณ 0.60% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า 
80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนใน
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management)
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุนลงทุนใน เงินฝากของธนาคาร Qatar Islamic Bank ประเทศ
กาตาร์ คดิเป็นอตัราส่วนร้อยละ 19.60 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ เงนิฝากของธนาคาร Doha 
Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 21.38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของ
ธนาคาร Commercial Bank of Qatar ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 19.58 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Masraf AI Rayan Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 21.38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน Qatar National Bank ประเทศกาตาร์ 
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ19.59 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และออปชั่น The Hongkong and 
Shanghai Banking Corporation Limited คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 0.57 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

 ไม่มี 

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ติดลบ
อยู่ที่ร้อยละ -0.03

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี       
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Fund Performance of K Complex Return 1 Year E Fund Not for Retail Investors

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565/Performance as of 30 Jun 2022
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*25/01/2022*Y

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -0.030.22-0.03
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/A N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 6.636.576.63
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/A N/A
*Yผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันท่ีรายงานไปจนถึงวันจัดต้ังกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.
  ตัวชี้วัด
   ไม่มี เน่ืองจากอัตราผลตอบแทนของกองทุนเป็นไปตามเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option)
หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ซ่ึงสร้างข้ึนสาหรับกองทุนน้ีโดยเฉพาะ โดยผลตอบแทนของกองทุนจะข้ึนอยู่กับระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดหรือวันพิจารณา
ดัชนีอ้างอิงเม่ือครบอายุโครงการ

  Benchmark
   None because the rate of return of fund is in accordance with the conditions of derivatives (Option or Warrant) which are created for
this particular fund. The return will depend on underlying index level on any business day or valuation date.
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

*  ตัวชี้วัด
 ไม่มี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกองทุนเป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญา
ออปชั่น (Option)หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ซึ่งสร้างขึ้นสาหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ โดยผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้นอยู่กับระดับของดัชนีดัชนีอ้างอิง
เมื่อครบอายุโครงการอ้างอิง ณ วันทำาการใดหรือวันพิจารณา

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565   

  บาท                
 สินทรัพย์                        
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 618,519,559.27 
เงินฝากธนาคาร 353,971.50 
ลูกหนี้   
 จากดอกเบี้ย 1,428,739.79 
 จากสัญญาอนุพันธ์ 5,467,821.74 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 7,266.95 
รวมสินทรัพย ์ 625,777,359.25 
 หนี้สิน  
เจ้าหนี้   
 จากสัญญาอนุพันธ์  13,722,928.25 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 990,812.07 
หนี้สินอื่น 2,000.42 
รวมหนี้สิน 14,715,740.74 
สินทรัพย์สุทธ ิ 611,061,618.51 
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 611,251,240.85 
กำาไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล  -   
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน (189,622.34)
สินทรัพย์สุทธ ิ  611,061,618.51 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 9.9969 
จำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)  61,125,124.0850 
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กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
  
 

อัตรา วันครบ
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำาหนด

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

เงินฝากประจำา        

 เงินฝากประจำา /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก       

  DOHA BANK QSC 1.7500% 26/01/2566  3,680.00   3,680.00 (USD)  3,680.00 (USD)  129,793.60   20.98 

  Masraf Al Rayan 1.2000% 26/01/2566  3,675.00   3,675.00 (USD)  3,675.00 (USD)  129,617.25   20.96 

  Qatar Islamic Bank 0.1500% 26/01/2566  3,250.00   3,250.00 (EUR)  3,250.00 (EUR)  119,702.90   19.35 

  Qatar National Bank 0.0700% 26/01/2566  3,250.00   3,250.00 (EUR)  3,250.00 (EUR)  119,702.90   19.35 

  The Commercial Bank of Qatar -0.1500% 26/01/2566  3,250.00   3,250.00 (EUR)  3,250.00 (EUR)  119,702.90   19.36 

 รวมเงินฝากประจำา /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก      618,519.55   100.00 

รวมเงินฝากประจำา      618,519.55   100.00 

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 605,211,497.68 บาท)      618,519.55  100.00
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กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

  บาท                

รายได้
     รายได้ดอกเบี้ย 1,699,633.10 
          รวมรายได้ 1,699,633.10 
ค่าใช้จ่าย  
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ  832,163.02 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 51,904.46 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  83,216.28 
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  23,528.31 
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ  3,309,447.11 
          รวมค่าใช้จ่าย 4,300,259.18 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ (2,600,626.08)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์  (8,255,106.51)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  (2,375,335.34)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  13,308,061.59 
          รวมกำาไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น 2,677,619.74 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 76,993.66 
หัก ภาษีเงินได้  266,616.00 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้  (189,622.34)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 353,982.77   0.06 

 เงินฝาก  353,982.77   0.06 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  619,948,287.79   101.45 

 เงินฝากประจำา และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา  619,948,287.79   101.45 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (8,255,106.51) (1.35)

 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (8,255,106.51) (1.35)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (985,545.54) (0.16)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 611,061,618.51  บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน  (PTR) : N/A  
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น     620,302,270.56   101.51 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน    
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่ากว่า  0.00 0.00
 อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 0.00 0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558    

   รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว       

    อันดับ อันดับ  
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ มูลค่า มูลค่าตาม
   กำาหนด ของตราสาร ของผู้ออก/ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
     คำ้าประกัน  
1 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)   351,982.77 
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)   2,000.00 
3 เงินฝากประจำา The Commercial  26 ม.ค. 2566 N/A A3  119,625,096.20 
  Bank of Qatar      
4 เงินฝากประจำา DOHA BANK QSC 26 ม.ค. 2566 N/A Baa1, P-2  130,630,228.03
5 เงินฝากประจำา Masraf Al Rayan 26 ม.ค. 2566 N/A A1  130,190,158.25 
6 เงินฝากประจำา Qatar Islamic Bank 26 ม.ค. 2566 N/A A1,P-1  119,769,038.76 
7 เงินฝากประจำา Qatar Islamic Bank 26 ม.ค. 2566 N/A Aa3,P-1  119,733,766.55 

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%    
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สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  1,825,012.21  0.30% 26 ม.ค. 2566  1,825,012.21 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (6,819,425.34) -1.12% 26 ม.ค. 2566 (6,819,425.34)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  1,819,469.39  0.30% 26 ม.ค. 2566  1,819,469.39 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  1,823,340.14  0.30% 26 ม.ค. 2566  1,823,340.14 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Standard Chartered Bank  AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (6,903,502.91) -1.13% 26 ม.ค. 2566 (6,903,502.91)

  (Thai)      

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
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 คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำาหรับประเทศไทย

F1(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำาระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำาหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ 
ภายในประเทศซึ่งกำาหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำาหรับอันดับ       
ความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
และโดยปกติแล้วจะกำาหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่   
มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่กำาหนด 

F2(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำาหนดเวลาในระดับ
ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำาระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำาหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน    
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำาระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความ 
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า       
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย   
ซึ่งกำาหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว 
จะกำาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำาระหน้ีโดยตรงตามกำาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน 
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือ 
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ได้ตรงตามกำาหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่ากว่า 
“CCC(tha)” สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว    
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คำาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก 
Moody’s บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงมาก
 
A
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่า         
เชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำาระหนี้สูง

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำาให้ความ
สามารถในการชำาระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้น้อยกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับตำ่ากว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจ การเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำาระหนี้ได้

B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการชำาระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน ท้ังน้ีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน 
และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำาระหนี้ หรือความตั้งใจใน
การชำาระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s

Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำาระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถท่ีแข็งแกร่งมากในการชำาระภาระเงินฝากระยะสั้นใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

P-2 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตท่ีดี และมีความสามารถท่ีแข็งแกร่งในการชำาระภาระเงินฝากระยะส้ันในเวลาท่ีเหมาะสม

P-3 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตท่ี P-3 สำาหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการชำาระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม

NP 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime”  สำาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตำ่า
หรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายใน
เวลาที่เหมาะสม
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและ      
ระยะยาวจำานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็น      
อันดับตำ่าสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มี
ความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตำ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
    
AA - มีความเสี่ยงตำ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
    
A - มคีวามเสีย่งในระดบัตำา่ บรษิทัมคีวามสามารถในการชำาระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ          
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำาระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความ
แตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มกราคม  ถึงวนัที  มถิุนายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 832.16 0.14

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 51.90 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 83.22 0.01

ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ(Transaction Fee) 3,302.37 0.54

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 266.62 0.04

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 30.61 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 4,566.87 0.75

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์

หนา้ที  / KCR1EB

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

  -ไม่มี- 
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

  -ไม่มี-

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำาหรับระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 25 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  

  1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม
ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.kasikornasset.com 

หรือที่ Website ของสำานักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

    -ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




