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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค Complex Return 3YB หามขายผูลงทุนรายยอย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 มกราคม 2564  



กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB 
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” (K Complex Return 3YB Fund Not for Retail Investors :   
KCR3YB-AI) เพื่อรายงาน ผลการดำาเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจน งบการเงิน
ของกองทุนดังกล่าวต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564
 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



  1    

 
 
 

กองทุนเปดเค Complex Return 3YB หามขายผูลงทุนรายยอย 
(K Complex Return 3YB Fund Not for Retail Investors : KCR3YB-AI) 

 
ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 3 ปได และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออกและ 

ตราสารท่ีมีความเสี่ยงดานเครดิตและสภาพคลอง จึงมีความเสี่ยงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 
 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมผสมแบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้และอ่ืนๆ 
 • กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเส่ียงท้ังในและตางประเทศ 
อายุโครงการ ประมาณ 3 ป โดยไมต่ํากวา 2 ป 11 เดือน และไมเกิน 3 ป 1 เดือน 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 22 สิงหาคม 2561 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนจะเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้และ/หรือเงินฝากท้ัง
ในและตางประเทศ ซึ่งอาจลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได 
(Non-Investment Grade) และท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated) ประมาณรอยละ 95.5 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมีเปาหมายเพื่อใหเงินลงทุนเติบโตเปนรอยละ 100 ของเงินลงทุนท้ังหมดเมื่อครบอายุ
โครงการ  
 

สําหรับการลงทุนสวนท่ีเหลือ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) ประเภทสัญญาวอร
แรนท (Warrant) ท่ีมีการจายผลตอบแทนอางอิงกับมูลคาของสินทรัพยอางอิง คือ มูลคาหนวยลงทุนของกองทุน 
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary EUR Accumulation ซึ่ ง
กองทุนจะชําระคืนเงินตนเต็มจํานวนใหผูลงทุน โดยกองทุนจะชําระคืนเงินตนรอยละ 2.5 ของเงินลงทุน ณ ส้ินปท่ี 1 
และ 2 และรอยละ 95 ของเงินลงทุน พรอมผลตอบแทน เมื่อครบอายุโครงการ 
 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนจําหนายหนวยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกไดตํ่ากวา 2,000 ลานบาท กองทุน
สงวนสิทธิท่ีจะเนนลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิง
กับมูลคาของสินทรัพยอางอิง คือ มูลคาหนวยลงทุนของกองทุน GAM Star Fund plc - GAM Star Credit 
Opportunities (EUR) Class Ordinary EUR Accumulation และลงทุนสวนท่ีเหลือในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอัน
เปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้และ/หรือเงินฝากท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงอาจลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงิน
ฝากท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และท่ีไมไดรับการจัดอันดับความ
นาเช่ือถือ (Unrated) ซึ่งกองทุนจะชําระคืนเงินตนเต็มจํานวนใหผูลงทุน โดยกองทุนจะชําระคืนเงินตนรอยละ 2.5 
ของเงนิลงทุน ณ ส้ินปท่ี 1 และ 2 และรอยละ 95 ของเงินลงทุน พรอมผลตอบแทน เมื่อครบอายุโครงการ 
 

ตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงและ/หรือสัญญาวอรแรนทท่ีกองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล 
หรือคํ้าประกันโดยธนาคารพาณิชยไทย หรือสถาบันการเงินไทย หรือธนาคารซึ่งเปนสาขาของธนาคารตางประเทศ 
หรือสถาบันการเงินตางประเทศ โดยมูลคาตามขนาดของสัญญา (Notional Amount) ท่ีกองทุนลงทุนจะมีมูลคาไม
เกินทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ ในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงและ/หรือสัญญาวอรแรนท ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินตางประเทศจะไมสามารถจายผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาทใหแกกองทุนได  เนื่องจากติดเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ดังนั้น ในการจายผลตอบแทนธนาคารหรือสถาบันการเงินตางประเทศจะจายเงินเปนสกุล
ดอลลารสหรัฐ เม่ือกองทุนไดรับผลตอบแทนเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ กองทุนจะทําการแลกเปล่ียนกับธนาคาร
พาณิชยไทยเพื่อแลกเงินสกุลดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินบาท ตามอัตราแลกเปล่ียนในชวงเวลานั้น ดังนั้น ผูลงทุนจึงมี
ความเส่ียงท่ีเกิดจากคูสัญญา (Counterparty risk) จากการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงและ/หรือสัญญาวอรแรนท 
และความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk)  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และสําหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากตางประเทศ กองทุนจะปองกันความ
เสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ท้ังจํานวน 

กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั�น 

กองทุนรวมที�มีความเสี�ยงสูงหรือซับซ้อน 
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ท้ังนี้ การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง มิใหรวมถึงชวงเวลาดังตอไปนี้  
(ก) ชวงระหวางรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสิน และ  
(ข) ชวงกอนครบอายุกองทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน 

 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนท่ีบริษัทจัดการ

พิจารณาเห็นวาเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับต้ังแตวันท่ีจดทะเบียนเปนกองทุนรวม และ/หรือในกรณีท่ีสถานการณการ
ลงทุนไมเหมาะสม เชน เกิดปญหาดานเครดิตของผูออกตราสารและไมสามารถหาตราสารใหมทดแทนได ภาวะตลาด
และเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณไมปกติ 
 

นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน สําหรับการ

ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากตางประเทศ 

 
นโยบายการจายเงินปนผล 

ไมจายเงินปนผล 

 
ผูดูแลผลประโยชน 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

 กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจมีอันดับความ        
น่าเชื่อถือตำ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่า          
เชื่อถือ (Unrated) ประมาณ 95.5% ของ NAV โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของ
เงนิทนุทัง้หมดเมือ่ครบอายโุครงการสำาหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลอื กองทนุจะลงทนุในสญัญาซอืขายล่วงหน้า 
(derivatives) ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์
อ้างอิง คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน GAM Star Fund plc – GAM Star Credit Opportunities 
(EUR) Class Ordinary EUR Accumulation ซึ่งกองทุนจะชำาระคืนเงินต้นเต็มจำานวนให้ผู้ลงทุน โดย
กองทนุจะชำาระคืนเงินต้น 2.5 % ของเงนิลงทนุ ณ ส้ินปีที1่ และ 2.95 % ของเงนิลงทนุ พร้อมผลตอบแทน 
เมื่อครบอายุโครงการ
 ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 กองทุนลงทุนในเงินฝากของธนาคาร Al Khaliji Commercial Bank 
ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร 
Commercial Bank of Qatar ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 24.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 24.33 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด มหาชน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 7.43 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ ) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 4.86 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 
12.13 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุนของ Citigroup Global  คิดเป็น
อตัราส่วนร้อยละ 0.37 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ ใบสำาคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้ทนุของ J.P. Morgan 
Structured Product คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 5.37 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสินทรัพย์
อื่นๆ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 0.63 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

 ไม่มี 

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 อยู่ที่          
ร้อยละ 2.07 

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก  
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Fund Performance of K Complex Return 3YB Fund Not for Retail Investors

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 2.205.85-3.34
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 7.833.494.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation N/AN/AN/A
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 มกราคม 2564/Performance as of 29 Jan 2021

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.)

*22/08/2018

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 2.071.105.003.140.49
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/AN/A N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 5.797.795.336.002.80
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/AN/AN/A N/A

  ตัวชี้วัด
   ไม่มี เน่ืองจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนข้ึนอยู่กับเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารท่ีมีสัญญา
 ซ้ือขายล่วงหน้าแฝงและ/หรือสัญญาวอร์แรนท์ ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีสร้างข้ึนสำหรับกองทุนน้ีโดยเฉพาะ

  Benchmark
   None. 
 

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 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่29 มกราคม 2564

*ตัวชี้วัด
 ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำาเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและ/หรือสัญญาวอร์แรนท์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำาหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564    

  บาท                
  สินทรัพย์                        
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 403,315,511.51
 (ราคาทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 เท่ากับ 399,537,737.92)  
เงินฝากธนาคาร 6,504,092.82
ลูกหนี้จากการลงทุน  
 ดอกเบี้ยค้างรับ 5,559,491.64
 ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ 13,981,540.89
รวมสินทรัพย ์ 429,360,636.86
 หนี้สิน  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10,830,226.02
รวมหนี้สิน 10,830,226.02
สินทรัพย์สุทธ ิ 418,530,410.84
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 หน่วยลงทุนที่ออกจำาหน่าย 39,809,832.4495 หน่วย 398,098,324.50 
  มูลค่าหน่วยละ 10 บาท  
กำาไรสะสม  
 ยังไม่ได้จัดสรร 20,480,410.84
 บัญชีปรับสมดุล (48,324.50)
สินทรัพย์สุทธ ิ 418,530,410.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.5132 
 (ปี 2564 คำานวณจากจำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 39,809,832.4495 หน่วย)
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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564  

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
  
 

อัตรา วันครบ
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำาหนด

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

เงินฝากประจำา

 เงินฝากประจำา / บัตรเงินฝาก

  AL Khaliji Bank 4.1000% 26/08/2564 2,800.00 2,800.00 (USD) 2,800.00 (USD) 83,832.00 20.79

  The Commercial Bank of Qatar 4.2500% 26/08/2564 3,100.00 3,100.00 (USD) 3,100.00 (USD) 92,814.00 23.01

รวมเงินฝากประจำา /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก     176,646.00 43.80

รวมเงินฝากประจำา      176,646.00 43.80

หุ้นกู้         

 หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย        

  พลังงานและสาธารณูปโภค        

   บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 4.5000% 08/08/2564 50.00   50,811.05 12.60

  อาหารและเครื่องดื่ม        

   บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 4.9000% 02/08/2564 20.00   20,354.14 5.05

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์        

   บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 2.3200% 22/07/2564 31.00   31,082.29 7.71

   บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 3.3000% 22/08/2564 100.00   100,366.64 24.89

  รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์      131,448.93 32.60

รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย      202,614.12 50.25

รวมหุ้นกู ้      202,614.12 50.25

ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ        

 Citigroup Global Markets Holdings Inc        

  Citigroup Global Markets Holdings Inc   1,000.00 45.10  (USD) 52.00 (USD) 1,556.88 0.39

 J.P.Morgan Strutured Product B.V.        

  J.P.Morgan Strutured Product B.V.   1.18 126.56 (USD) 751.45 (USD) 22,498.52 5.58

รวมใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ      24,055.40 5.97

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 399,537,737.92  บาท)      403,315.52 100.00
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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

  บาท                

รายได้จากการลงทุน                   
 รายได้ดอกเบี้ย 5,824,154.29
  รวมรายได้ 5,824,154.29
ค่าใช้จ่าย  
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ 2,119,643.69
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 60,883.78
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 90,197.64
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 25,816.70
 ค่าภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย 1,424.63
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 7,613.67
  รวมค่าใช้จ่าย 2,305,580.11
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน 3,518,574.18
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น  
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (7,650,285.30)
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง 9,661,887.27
  รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 2,011,601.97
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 14,540,841.31
  รวมกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น 14,540,841.31
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน 20,071,017.46
กำาไรสะสมต้นป ี 409,393.38
 บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน 20,071,017.46
กำาไรสะสมปลายป ี 20,480,410.84
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 212,598,700.99 50.70

 หุ้นกู้

  อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha) 51,902,141.05 12.40

  อันดับความน่าเชื่อถือ A+ 20,845,480.82 4.98

  อันดับความน่าเชื่อถือ A- 31,101,989.21 7.43

  อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ 101,840,340.22 24.33

 เงินฝาก  6,505,570.60 1.55

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 211,930,365.09 50.64

 เงินฝากประจำา และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา 187,874,963.77 44.89

  ประเทศเนเธอร์แลนด ์   

   ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 22,498,521.32 5.38

   ต่างประเทศ

  ประเทศสหรัฐอเมริกา   

   ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1,556,880.00 0.37

   ต่างประเทศ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5,234,749.87 1.25

  Cross Currency Swap 5,234,749.87 1.25

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (10,830,226.02) (2.59)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 418,530,410.84 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A  
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  194,380,534.37 46.44
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน    
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  205,689,951.30 49.15
 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)  6,502,650.60
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  2,920.00
3. เงินฝากประจำา The Commercial  26 ส.ค. 2564 N/A A3  102,544,000.90
  Bank of Qatar      
4. เงินฝากประจำา AL Khaliji Bank 26 ส.ค. 2564 N/A A3  85,330,962.87
5. หุ้นกู้ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 22 ก.ค. 2564 A- A- 31,000,000.00 31,101,989.21
6. หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 2 ส.ค. 2564 A+ A+ 20,000,000.00 20,845,480.82
7. หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 8 ส.ค. 2564 AA+(tha) AA+,F1+(tha) 50,000,000.00 51,902,141.05
8. หุ้นกู้ บมจ.เอสซี แอสเสท  22 ส.ค. 2564 N/A BBB+ 100,000,000.00 101,840,340.22
  คอร์ปอเรชั่น      
     
สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%    
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Cross Currency Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 6,346,082.75 1.52% 26 ส.ค. 2564 6,346,082.75

Swap 

Cross Currency Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,112,052.88) -0.27% 26 ส.ค. 2564 (1,112,052.88)

Swap

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

Cross Currency Swap
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

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

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

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

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน 
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ 
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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 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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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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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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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

  -ไม่มี- 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  สิงหาคม  ถึงวนัที  มกราคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 2,119.64 0.52

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 60.88 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 90.20 0.02

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 25.82 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 9.04 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 2,305.58 0.56

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

หนา้ที  / KC3YBI
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รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำาหรับระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564

  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-

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

  -ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




