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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีB
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ 

ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้และ
อื่นๆ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน 
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 1,222,165,372.53 บาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 122,216,537.2530 หน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 13 พฤศจิกายน 2562 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากทั้งใน และ/หรือ ต่างประเทศ ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.5  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100  
ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน อย่างไร
ก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้  
(Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) 
ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง (Index level) คือ ดัชนี SET50 ประมาณ
ร้อยละ 1.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) 
 

รอข้อมูล 



นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
ทั้งจำนวนมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2562/2563 
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 
 สิ้นสุดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 
 (วันเลิกกองทุน)  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)* 1,223,150,806.17 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)* 10.0080 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (บาท) 977,732.30 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 
 ต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.0080 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) ** 0.09 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) *** N/A  

* ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (18 พฤศจิกายน 2563 ) 

** ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

*** ตัวชี้วัด ไม่มี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกองทุนเป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้ โดยเฉพาะ โดยผล

ตอบแทนของกองทุนจะขึ้นอยู่กับระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดหรือวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงเมื่อ  

ครบอายุโครงการ 
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีB

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีB(KCR1YB)

(รอบระยะเวลา13พฤศจิกายน2562-19พฤศิกายน2563)
 
ภาวะตลาด
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนในทิศทางขาลงจากระดับ 1,615.14 จุด 
ณ ต้นปีบัญชี ก่อนปรับตัว sideway down อย่างต่อเนื่องและปรับลดลงแรงในช่วงไตรมาส 1 ปี 
2563 โดยระหว่างวันแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 969.08 จุดในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 และปรับ
ตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,369.42 จุด ณ สิ้นปีบัญชี 19 พฤศจิกายน 2563 คิดเป็นการปรับลดลง 
245.72  จุด หรือลดลงร้อยละ 15.21 
 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 ตลาดปรับตัวลงรุนแรงจากความกังวลเรื่องสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯและจีน ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบด้านการส่งออกของไทย รวมทั้ง  
ค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากสุดในรอบ 6 ปี การประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 ของบริษัท
จดทะเบียนที่ต่ำกว่าคาดและตัวเลขเศรษฐกิจที่มีอัตราการขยายตัวชะลอลง  นอกจากนี้ ตลาดหุ้น
ไทยยังได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มธนาคารจากความกังวลด้านคุณภาพสินเชื่อ
จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง. จากแนวโน้ม
เศรษฐกิจที่อ่อนแอลง  แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากการบรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟสที่ 1 ระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องและปิดที่ระดับ 1,579.84 จุด ณ สิ้นปี 
2562 
 ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งเริ่มมี
การระบาดครั้งแรกในประเทศจีนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 และมีการแพร่ระบาดไปยังหลาย
ประเทศทั่วโลก โดย WHO ประกาศให้ COVID-19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศหลังมีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ตลอดจนการปิด
ประเทศของจีนได้สร้างความกังวลในด้านความต่อเนื่องของสายการผลิตสินค้าต่างๆ ในประเทศ
จีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  การประกาศมาตรการควบคุมโรคต่างๆ 
ที่หลายประเทศเริ่มใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  
อย่างรุนแรงและทำให้มีการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นเติบโตติดลบในปีนี้  ทำให้เกิด
ความกังวลต่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก นอกจากนี้ 
การปรับตัวลงของราคาหุ้นกลุ่มน้ำมันภายหลังกลุ่มโอเปคไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับลด
กำลังการผลิต ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันลดลง อีกทั้งความกังวลต่อสถานการณ์ภัย
แล้งและความล่าช้าของการผ่านร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 ล้วนเป็นปัจจัยลบต่อการ
ลงทุน โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยในเดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวลดลงระหว่างวันแตะระดับต่ำสุด  
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ของรอบปีบัญชีที่ 969.08 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวเล็กน้อยมาปิดที่ระดับ 1,125.86 จุด ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2563 
 ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวจากการที่รัฐบาล  
และธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจสำคัญๆ ใช้มาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลาย มาตรการ
อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ ระบบด้วยนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างต่อเนื่อง  
และมาตรการทางการคลังด้วยการเพิ่มวงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบ
สัดส่วนต่อ GDP ของแต่ละประเทศ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการปิดเมืองและพยุงเศรษฐกิจ ในด้านปัจจัยราคาน้ำมัน กลุ่มโอเปคบรรลุข้อตกลงในการ
ปรับลดกำลังการผลิต ส่งผลเชิงบวกต่อราคาน้ำมันและหุ้นกลุ่มน้ำมัน นอกจากนี้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.50% และให้
ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายปันผลระหว่างกาลและระงับการซื้อหุ้นคืนเป็นการชั่วคราว เพื่อสำรองเงิน
ทุนรองรับปัญหาหนี้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวลงกดดันตลาด 
 ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลักษณะผันผวนในกรอบแคบ ยังมีความ
กังวลต่อการระบาดระลอกที่ 2 หลังพบผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงการพบผู้ติดเชื้อจาก  
ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ยังพอมีปัจจัยหนุนจากข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีน
ป้องกัน COVID-19  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความสัมพันธ์และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ  
และจีนที่นักลงทุนจับตามองมากขึ้นเมื่อเข้าใกล้วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
 ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของรอบบัญชี ปัจจัยที่ผลักดันตลาดหุ้นไทย และตลาดหุ้นเอเชียคือ 
การชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของนาย โจ ไบเดน ที่อาจจะนำมาสู่การลดความขัดแย้ง
ระหว่างสหรัฐฯ  ต่อประเทศอื่นๆ  รวมถึง การบรรลุข้อตกลงทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 
นอกจากนี้ยังเริ่มมีความหวังในการนำวัคซีนป้องกัน COVID-19 ออกมาใช้ ได้ ไวกว่าคาด หลังจาก
บริษัทพัฒนาวัคซีนหลายแห่งเริ่มแสดงผลการทดลองวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิด
ที่ระดับ 1,369.42 จุด ณ สิ้นรอบบัญชี 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนหนี้ และ/หรือ เงินฝากทั้งใน และ/หรือ ต่างประเทศ  
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 98% 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น100% ของเงินลงทุน 
ทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) 
สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวนอย่างไรก็ตาม กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารหนืที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non –Investment 
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีB

(Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) 
ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง (Index level) คือ ดัชนี SET50 ประมาณ 2% 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉลี่ยนในรอบปี บัญชีไม่
น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุนลงทุนใน เงินฝากของธนาคาร Commercial Bank of 
Qatar ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.76 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
เงินฝากของธนาคาร Qatar National Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.72  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Bank Rakyai Indonesia ประเทศอินโด 
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Doha 
Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.06 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
เงินฝากของธนาคาร Agriculture Bank of China ประเทศจีน สาขาฮ่องกง คิดเป็นอัตราส่วน  
ร้อยละ 21.37 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร China Construction 
Bank Corporation ประเทศจีน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 11.43 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ของกองทุน ออปชั่นของธนาคาร Mashreq Bank คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 10.16 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสินทรัพย์อื่นๆ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2563 อยู่ที่ร้อยละ 0.09 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่ม ี
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B
Fund Performance of K Complex Return 1 Year B Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(�) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทนิย้อนหลงั/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)

*C*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 1.32-1.22

ผลตอบแทนตวัชี�วดั/Benchmark Return N/AN/A

ความผนัผวน (Standard deviation) ของผลการดาํเนินงาน/Fund Standard Deviation 9.643.42

ความผนัผวน (Standard deviation) ของตวัชี�วดั/Benchmark Standard Deviation N/AN/A

*C

*S ผลการดาํเนินงานตั�งแต่วนัจดัตั�งกองทุนจนถึงวนัทาํการสุดทา้ยของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

ผลการดาํเนินงานตั�งแต่วนัทาํการสุดทา้ยของปีปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวนัที�เลิกกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from the last business day of previous calendar year to termination date.

(�) ผลการดาํเนินงานย้อนหลัง ณ วนัที� �� พฤศจกิายน 2563/Performance as of 18 Nov 2020

Year to � เดือน � เดือน � ปี � ปี � ปี �� 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.)

*13/11/2019

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.091.101.01-0.011.32

ผลตอบแทนตวัชี�วดั/Benchmark Return N/AN/AN/AN/AN/A

ความผนัผวน (Standard deviation) ของผลการดาํเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 9.109.109.259.329.64

ความผนัผวน (Standard deviation) ของตวัชี�วดั (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/AN/AN/AN/A

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B
Fund Performance of K Complex Return 1 Year B Fund

  ตวัชี�วดั

   ไม่มี เนื�องจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพื�อให้ไดผ้ลตอบแทนที�คาดหวงัตามระยะเวลาที�กาํหนด 

จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัชี�วดั

  Benchmark

   NO_BENCHMARK

 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B
Fund Performance of K Complex Return 1 Year B Fund

  ตวัชี�วดั

   ไม่มี เนื�องจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพื�อให้ไดผ้ลตอบแทนที�คาดหวงัตามระยะเวลาที�กาํหนด 

จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัชี�วดั

  Benchmark

   NO_BENCHMARK

 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีB

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 - ไม่มี 
  

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  พฤษภาคม  ถึงวนัที  พฤศจกิายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 2,728.96 0.22

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 144.35 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 320.53 0.03

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 1,736.83 0.14

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 108.97 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 5,039.65 0.41

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

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  พฤศจกิายน  ถึงวนัที  พฤศจกิายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 4,842.17 0.40

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 265.93 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 531.85 0.04

ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ(Transaction Fee) 15,210.26 1.25

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 3,209.82 0.26

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 156.18 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 24,216.21 1.98

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีB
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีB
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเคComplex
Return1ปีB
 - ไม่มี 
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR)
 - ไม่มี 
 
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 - ไม่มี 
 
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
 - ไม่มี 
 
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

 - ไม่ม ี


รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีB
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2562ถึงวันที่19พฤศจิกายน2563  

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 - ไม่มี 
 
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 - ไม่มี 
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีB

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 - ไม่ม ี
 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีB 
 ผู้จัดการกองทุนหลัก
 วรุณ บุญรำลึกถนอม   
 ผู้จัดการกองทุนสำรอง
 ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
 ธิดาศิริ ศรีสมิต 
 นาวิน อินทรสมบัติ 
 ชัยพร ดิเรกโภคา 
 อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
 ฐานันดร โชลิตกุล 
 พิชิต ธนภูวนนท์ 
 กันตยา พสุหิรัญนิกร 
 พีรกานต์ ศรีสุข 
 ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ 
 วีรยา จุลมนต์ 
 อริยา เต็มรังสิธรรัตน์ 
 ณัฐฏพิชา กิติดำรงค์เจริญ 
 
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
 - ไม่มี 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission)
 
 - ไม่มี 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นายพัชร  สมะลาภา ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช  เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข  ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ  ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ  อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน  วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร  ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี  ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน  อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ  ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส  อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ  สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์  เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางหทัยพัชร์  ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางสาวชนาทิพย์  รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางอรอร  วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นายยุทธนา  สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

 15. นายวจนะ  วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
                                                       

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 




