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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค Complex Return 3YD หามขายผูลงทุนรายยอย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2564



กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	Complex	Return	
3YD	ห้�มข�ยผู้ลงทุนร�ยย่อย	(K	Complex	Return	3YD	Fund	Not	for	Retail	Investors	:	
KCR3YD-AI)”	 เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	 ย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจนงบก�รเงิน
ของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	1	มีน�คม	2564	ถึงวันท่ี	31	สิงห�คม	2564
 	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	ทุกท่าน	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำ�หรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

(กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั�น) 

กองทุนรวมที�มีความเสี�ยงสูงหรือซับซ้อน 

 
 
 
 

กองทุนเปดเค Complex Return 3YD หามขายผูลงทุนรายยอย 
(K Complex Return 3YD Fund Not for Retail Investors : KCR3YD-AI) 

 
ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 3 ปได และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออก  

จึงมีความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 
 

ประเภทกองทุน • กองทุนรวมผสมแบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้และสัญญาวอร
แรนท 

 • กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงท้ังในและตางประเทศ 
อายุโครงการ ประมาณ 3 ป โดยไมตํ่ากวา 2 ป 11 เดือน และไมเกิน 3 ป 1 เดือน 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 25 มีนาคม 2562 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มนีาคม – ส้ินเดือนกุมภาพันธ 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) ประเภทสัญญาวอรแรนท (Warrant) ท่ีมีการ
จายผลตอบแทนอางอิงกับระดับของดัชนีอางอิง (Index level) คือ ดัชนี S&P Economic Cycle Factor 
Rotator Index ประมาณรอยละ 6  ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ
เงินฝากท้ังในและตางประเทศ ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment Grade) 
ประมาณรอยละ 94 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมีเปาหมายเพื่อใหเงินลงทุนเติบโตเปนรอยละ 100 
ของเงนิลงทุนท้ังหมด เมื่อครบอายุโครงการ  
 

อยางไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non – 
Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได รับการจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได 
(Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทานั้น  
 

ท้ังนี้ กองทุนจะชาํระคืนเงินตนเต็มจํานวนใหผูลงทุน โดยกองทุนจะชําระคืนเงินตนรอยละ 2.5 ของเงิน
ลงทุน ณ สิ้นปท่ี 1 และ 2 และรอยละ 95 ของเงินลงทุน พรอมผลตอบแทน(ถามี) เม่ือครบอายุโครงการ  
 

สัญญาวอรแรนทท่ีกองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือคํ้าประกันโดยธนาคารพาณิชยไทย หรือ
สถาบันการเงินไทย หรือธนาคารซ่ึงเปนสาขาของธนาคารตางประเทศ หรือสถาบันการเงินตางประเทศ โดย
มูลคาตามขนาดของสัญญา (Notional Amount) ท่ีกองทุนลงทุนจะมีมูลคาไมเกินทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ 
ในการทําสัญญาวอรแรนท ธนาคารหรือสถาบันการเงินตางประเทศจะไมสามารถจายผลตอบแทนเปนสกุลเงิน
บาทใหแกกองทุนได เน่ืองจากติดเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ดังนั้น ในการจายผลตอบแทน ธนาคาร
หรือสถาบันการเงินตางประเทศจะจายเงินเปนสกุลดอลลารสหรัฐ เม่ือกองทุนไดรับผลตอบแทนเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ กองทุนจะทําการแลกเปล่ียนกับธนาคารพาณิชยไทยเพื่อแลกเงินสกุลดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงิน
บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนในชวงเวลานั้น ดังนั้น ผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากคูสญัญา (Counterparty risk) 
จากการทําสญัญาวอรแรนท และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk)  
 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) รวมท้ังอาจลงทุนใน
สัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ
สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงนิฝากตางประเทศ กองทุนจะปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) ท้ังจํานวน  
 

ท้ังนี้ การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง มิใหรวมถึงชวงเวลาดังตอไปนี้  
(ก) ชวงระหวางรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแตวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิน และ  
(ข) ชวงกอนครบอายุกองทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน  
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บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนท่ีบริษัท
จัดการพิจารณาเห็นวาเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับต้ังแตวันท่ีจดทะเบียนเปนกองทุนรวม และ/หรือในกรณีท่ี
สถานการณการลงทุนไมเหมาะสม เชน เกิดปญหาดานเครดิตของผูออกตราสารและไมสามารถหาตราสารใหม
ทดแทนได ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไมปกติ 
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน 
สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากตางประเทศ ทั้งนี้ กองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนในสวนผลตอบแทนของสัญญาวอรแรนท  
 
นโยบายการจายเงินปนผล  
มีนโยบายไมจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

	 กองทุนจะลงทุนในสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�	 (Derivatives)	 ประเภทสัญญ�วอร์แรนท์	
(Warrant)	 ที่มีก�รจ่�ยผลตอบแทนอ้�งอิงกับระดับของดัชนีอ้�งอิง	 (Index	 level)	 คือ	 ดัชนี	
S&P	 Economic	Cycle	 Factor	 Rotator	 Index	 ประม�ณ	 6%	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน	 และจะลงทุนในตร�ส�รหน้ีและ/หรือเงินฝ�กทั้งในและต่�งประเทศ	 ที่มีอันดับ
คว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	 (Investment	 Grade)	 ประม�ณ	 94%	 ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 โดยมีเป้�หม�ยเพ่ือให้เงินลงทุนเติบโตเป็น	 100%	 ของเงิน
ลงทุนทั้งหมด	เมื่อครบอ�ยุโครงก�ร
	 อย่�งไรก็ดี	 กองทุนอ�จลงทุนในตร�ส�รหน้ีท่ีมีอันดับคว�มน่�เชื่อถือตำ่�	 กว่�ที่ส�ม�รถ
ลงทุนได้(Non	 –	 Investment	 grade)	 เฉพ�ะกรณีที่ตร�ส�รหนี้นั้นได้รับก�รจัดอันดับคว�ม		
น่�เชื่อถืออยู่ในอันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(Investment	grade)	ขณะที่กองทุนลงทุนเท่�นั้น
	 ทั้งนี้	กองทุนจะชำ�ระคืนเงินต้นเต็มจำ�นวนให้ผู้ลงทุน	โดยกองทุนจะชำ�ระคืนเงินต้น	2.5%	
ของเงินลงทุน	ณ	สิ้นปี	ที่	1และ	2	และ	95%	ของเงินลงทุน	พร้อมผลตอบแทน	(ถ้�มี)	เมื่อครบ
อ�ยุโครงก�ร
	 กองทุนอ�จลงทุนในตร�ส�รที่มีสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง	 (Structured	Note)	 รวมทั้ง
อ�จลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพ่ือก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน	 (Efficient 
Portfolio Management)	 และสำ�หรับก�รลงทุนในตร�ส�รหนี้และ/หรือเงินฝ�กต่�งประเทศ	
กองทุนจะป้	องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน	(Hedging)	ทั้งจำ�นวน	ทั้งนี้	 กองทุนไม่ได้
ป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนในส่วนผลตอบแทนของสัญญ�วอร์แรนท์
	 ณ	วันที่	31	สิงห�คม	2564	กองทุนลงทุนในเงินฝ�กของธน�ค�ร	Qatar	National	Bank	
ประเทศก�ต�ร์	คิดเป็นอัตร�ส่วนร้อยละ	9.31	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เงินฝ�กของ
ธน�ค�ร	Commercial	Bank	of	Qatar	ประเทศก�ต�ร์	คิดเป็นอัตร�ส่วนร้อยละ	28.52	ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 เงินฝ�กของธน�ค�ร	 Doha	 Bank	 ประเทศก�ต�ร์	 คิดเป็น
อัตร�ส่วนร้อยละ	28.52	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	หุ้นกู้บริษัท	พฤกษ�	โฮลดิ้ง	จำ�กัด	
(มห�ชน)	 คิดเป็นอัตร�ส่วนร้อยละ	 4.78	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 หุ้นกู้บริษัท	
ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด	มห�ชน	คิดเป็นอัตร�ส่วนร้อยละ	8.35	ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน	 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุนของ	Emirate	NBD	Bank	 	คิดเป็นอัตร�ส่วน
ร้อยละ	 26.13	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุนของ	 J.P.	
Morgan	Structured	Product	 คิดเป็นอัตร�ส่วนร้อยละ	2.42	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของ		
กองทุน	และสินทรัพย์อื่นๆ	คิดเป็นอัตร�ส่วนร้อยละ	0	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 ไม่มี	

ผลการดำาเนินงาน
 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่	31	สิงห�คม	2564
ติดลบอยู่ที่ร้อยละ	0.38

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Fund Performance of K Complex Return 3YD 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 -1.210.39
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 11.126.53
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation N/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 31 สิงหาคม 2564/Performance as of 31 Aug 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.)

*25/03/2019

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.383.321.450.641.78
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/AN/A N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 9.429.4010.3610.029.53
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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เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่31 สิงหาคม 2564

*	ตัวชี้วัด

	 ไม่มี	 เนื่องจ�กกองทุนไม่ส�ม�รถวัดผลก�รดำ�เนินง�นได้เพร�ะอัตร�ผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขก�รจ่�ยผลตอบแทน

ของตร�ส�รที่มีสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝงและ/หรือสัญญ�วอร์แรนท์	ซึ่งมีลักษณะเฉพ�ะเจ�ะจงที่สร้�งขึ้นสำ�หรับกองทุนนี้โดยเฉพ�ะ

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	Complex	Return	3YD	ห้�มข�ยผู้ลงทุนร�ยย่อย
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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
  บาท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 1,373,523,990.80	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 11,340,799.25	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 16,878,835.76	
รวมสินทรัพย	์ 1,401,743,625.81	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 32,710,152.66	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 32,958,296.95	
หนี้สินอื่น	 	 19.07	
รวมหนี้สิน 	 65,668,468.68	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,336,075,157.13	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 1,323,602,858.17	
กำ�ไรสะสม   
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 10,852,017.17	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,336,075,157.13	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	 10.0942	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)			 132,360,285.8169	
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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

อัตรา วันครบ
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำาหนด

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

เงินฝากประจำา
 เงินฝากประจำา /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก
	 	 	 DOHA	BANK	QSC	 3.8000%	 30/03/2565	 10,800.00	 10,800.00	(USD)	 10,800.00	(USD)	 348,408.00		 	25.37	
	 	 	 Qatar	National	Bank	 3.6100%	 30/03/2565	 3,800.00	 3,800.00	(USD)	 3,800.00	(USD)	 	122,588.00		 	8.93	
	 	 	 The	Commercial	Bank	of	Qatar	 3.8000%	 30/03/2565	 10,800.00	 10,800.00	(USD)	 10,800.00	(USD)	 	348,408.00		 	25.37	
รวมเงินฝากประจำา /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก	 	 	 	 	 819,404.00		 	59.67	
รวมเงินฝากประจำา	 	 	 	 	 	 819,404.00		 	59.67	
หุ้นกู้         
 หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย        
  อาหารและเครื่องดื่ม        
	 	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 3.1000%	 29/03/2565	 110.00	 	 	 110,217.89		 	8.02	
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์        
	 	 	 บมจ.พฤกษ�	โฮลดิ้ง	 2.7800%	 28/03/2565	 62.50	 	 	 63,139.67		 	4.60	
 รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	 	 	 	 	 	 173,357.56		 	12.62	
 หุ้นกู้ต่างประเทศ        
  ธนาคาร        
	 	 	 Emirates	National	Bank	of	Dubai	 1.4272%	 30/03/2565	 10.80	 10,800.00	(USD)	 10,797.99	(USD)	 348,343.20		 	25.36	
รวมหุ้นกู	้ 	 	 	 	 	 521,700.76		 	37.98	
ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ        
 J.P.Morgan Strutured Product B.V.        
	 	 J.P.Morgan	Strutured	Product	B.V.	 	 	 44.17	 24.38	(USD)	 1,004.94	(USD)	 	32,491.23		 	2.36	
รวมใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	 	 	 	 	 	 32,419.23		 	2.36	
รวมเงินลงทุน - 100%       1,373,523.99  100.00
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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
    
                                                                          บาท
รายได้
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 19,997,197.72	
										รวมร�ยได้	 19,997,197.72	
ค่าใช้จ่าย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 6,471,017.24	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 203,159.92	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 300,977.73	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 30,246.25	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 11,586.28	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 7,016,987.42	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 12,980,210.30	
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 10,035,088.28	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ (87,961,611.89)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 25.35	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 83,845,406.31	
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 5,918,908.05	
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 18,899,118.35	
หัก	ภ�ษีเงินได้	 3,053.31	
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 18,896,065.04	
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

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

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 186,904,848.44		 	13.99	

 หุ้นกู้    

	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A	 175,562,351.58		 	13.14	

 เงินฝาก		 11,342,496.86		 	0.85	

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	 1,268,407,192.06		 	94.94	

 เงินฝากประจำา และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	 886,771,384.06		 	66.37	

 ประเทศเนเธอร์แลนด ์   

	 	 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นส�มัญต่�งประเทศ	 32,419,227.29		 	2.43	

 ประเทศสหรัฐอเมริกา   

	 	 เงินฝ�ก	 3,166.96		 	0.00	

 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์   

	 	 หุ้นกู้	 	 	

	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A3	 349,213,413.75		 	26.14	

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (86,278,567.35)	 (6.46)

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 (86,278,567.35)	 (6.46)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (32,958,316.02)	 (2.47)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,336,075,157.13  บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) :  N/A  
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 0.00		 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 	1,247,330,461.63		 	93.36	
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 	175,562,351.58		 	13.14	
	 ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	 	 	 	
(ง)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�	 	 0.00	 0.00
	 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	 	
	 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 	 	 	
(จ)	ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท           ผู้ออก กำาหนด   ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ   หน้าตั๋ว ราคาตลาด
      ของตราสาร ของผู้ออก/
     คำ้าประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 	11,340,466.11	
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 JP	MORGAN	CHASE	BANK	 	 N/A	 Aa3,P-1	 	 	3,166.96	
3.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 	2,030.75	
4.	 เงินฝ�กประจำ�	 The	Commercial	
	 	 Bank	of	Qatar	 30	มี.ค.	2565	 N/A	 A3	 	 	381,138,996.00	
5.	 เงินฝ�กประจำ�	 DOHA	BANK	QSC	 30	มี.ค.	2565	 N/A	 Baa1,P-2	 	 	381,138,996.00	
6.	 เงินฝ�กประจำ�	 Qatar	National	Bank	 30	มี.ค.	2565	 N/A	 Aa3,P-1	 	 	124,493,392.06	
7.	 ตร�ส�รหนี้	 Emirates	National
	 ต่�งประเทศ	 Bank	of	Dubai	 30	มี.ค.	2565	 N/A	 A3,P-2	 10,800,000.00	 	349,213,413.75	
8.	 หุ้นกู้	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์	 29	มี.ค.	2565	 A	 A	 110,000,000.00	 	111,675,313.72	
	 	 เนชั่นแนล
9.	 หุ้นกู้	 บมจ.พฤกษ�	โฮลดิ้ง	(คำ้�	 28	มี.ค.	2565	 A	 A/A	 62,500,000.00	 	63,887,037.86	
	 	 ประกันโดย	บมจ.พฤกษ�เรียล	เอสเตท)	 	 	 	 	 	
   
                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า    
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

Cross	Currency	
Swap	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (39,667,658.26)	 -2.97%	 30	มี.ค.	2565	 (39,667,658.26)	
Cross	Currency	
Swap	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (39,667,658.26)	 -2.97%	 30	มี.ค.	2565	 (39,667,658.26)	
Cross	Currency	
Swap	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,609,644.29)	 -0.27%	 30	มี.ค.	2565	 (3,609,644.29)	
Cross	Currency	
Swap	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,333,606.54)	 -0.25%	 30	มี.ค.	2565	 (3,333,606.54)	
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ	ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	 โดยอันดับคว�มน่�เช่ือถือนี้	 จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�ม
น่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง	 “น้อยท่ีสุด”	 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล	 ในกรณี
ที่มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ	 จะมีสัญลักษณ์	 “+”	 แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�ม						
น่�เชื่อถือที่กำ�หนด	

F2(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน	 อย่�งไรก็ดี	 ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่�	

F3(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอ่ืนหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
อย่�งไรก็ดี	 คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม			
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA	(tha)
‘AAA’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย		 
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง
“น้อยที่สุด”	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย	และโดยปกติแล้ว 
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA	(tha)
‘AA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย	 โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A	(tha)
‘A’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย	อย่�งไรก็ดี	ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผลกระทบ
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�กกว่�
ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB	(tha)
‘BBB’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย	“tha”	จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ	
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล	เครื่องหม�ย	“+”	หรือ	
“-”	อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เช่ือถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ	 เพื่อแสดงถึง
สถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เชื่อถือข้ันหลัก	 ทั้งนี้	 จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ	“AAA(tha)”	หรืออันดับที่ตำ่�กว่�	
“CCC(tha)”	สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว		  
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s

Moody’s	ใช้สัญลักษณ์แสดงคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนเงินฝ�กของธน�ค�รพ�ณิชย์	ดังนี้
P-1	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-1	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตที่ดีม�ก	 ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งม�กในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นใน
ระยะเวล�ที่เหม�ะสม

P-2	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-2	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตท่ีดี	และมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะส้ันในเวล�ท่ีเหม�ะสม

P-3	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตท่ี	P-3	สำ�หรับเงินฝ�กนั้นจะมีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้	 และมีคว�มส�ม�รถท่ีเพียงพอต่อก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้น
ภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม

NP	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับ	 “Not	Prime”	 	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	มีคุณภ�พเครดิตตำ่�
หรือน่�กังวลและมีคว�มไม่แน่นอนในคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นภ�ยใน
เวล�ที่เหม�ะสม
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คำาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aaa	 มีคว�มน่�เชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจ�ก	
Moody’s	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aa	 แตกต่�งจ�กตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับ
คว�มน่�เชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงม�ก
 
A
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 A	 อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
ท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�									
เชื่อถือสูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Baa	มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	อย่�งไรก็ดี
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และส่ิงแวดล้อมในท�งลบ	มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�ม
ส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้น้อยกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระดับตำ่�กว่�	 อย่�งไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่แน่นอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ก�รเงิน	 และก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ	ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้

B
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	B	มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Ba	แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน	 ท้ังน้ีก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 ก�รเงิน	
และเศรษฐกิจในท�งลบ	มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจใน
ก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก	Aa	ถึง	C	อ�จมีตัวเลข	1,	2	และ	3	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของ
คุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน	
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและระยะ
ย�วจำ�นวน	8	อันดับ	โดยเริ่มจ�ก	AAA	ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	จนถึง	D	ซึ่งเป็นอันดับตำ่�สุด	
โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	 1	ปีขึ้นไป	และแต่ละสัญลักษณ์มีคว�มหม�ย
ดังนี้

AAA	 -	 อันดับเครดิตสูงสุด	 มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	 และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ		
    
AA	 -	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		
    
A	-	มีคว�มเสี่ยงในระดับตำ่�	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง	 แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
BBB	-	มีคว�มเสี่ยงในระดับป�นกล�ง	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ	 แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่ง
แวดล้อมอื่นๆ	ม�กกว่�	และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
อันดับเครดิตจ�ก	AA	ถึง	C	อ�จมีเครื่องหม�ยบวก	(+)	หรือลบ	(-)	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�ม
แตกต่�งของคุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มนีาคม  ถึงวนัที  สิงหาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 6,471.02 0.48

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 203.16 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 300.98 0.02

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 44.89 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 7,020.04 0.52

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

หนา้ที  / KC3YDI

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

	 	 1.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

ได้ท่ีบริษัทจัดก�รโดยตรง	 หรือท่ี	 website	 ของบริษัทจัดก�รท่ี	 http://www.kasikornasset.com	

หรือที่	Website	ของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ที่	http://www.sec.or.th

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก	Website	:	www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




