
รายงานประจำปี
ณ 6 กรกฎาคม 2565 

รายงานประจำปี
สำหรับระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2564
ถึงวันที่6กรกฎาคม2565

กอ
งท

ุนเ
ปิด

เค
C

om
pl
ex

R
et
ur
n

1ป
ีC

ห
า้ม

ขา
ยผ

ู้ลง
ทุน

รา
ยย

่อย




ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น)

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
 

กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(KComplexReturn1YearCFundNotforRetailInvestors:KCR1YC-AI)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้  
และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 

ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมผสม 
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 30 มิถุนายน 2564 
รอบระยะเวลาบัญช ี เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ 
 
นโยบายการลงทุน
 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 95.00 - 99.90 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – 
Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) 
หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) 
ประมาณร้อยละ 0.10 – 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) 
 

 



นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
ทั้งจำนวน สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะ  
ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  



1

 

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 

    ปี 2564/2565 
    วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
    (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 
    สิ้นสุดวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
    (วันเลิกกองทุน) 

 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) *  1,513,665,370.02 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) *  10.0277 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (บาท)  4,181,247.32 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) **  0.27 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ***  N/A 

 
* ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (5 กรกฎาคม 2565) 
** ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 
*** ตัวชี้วัด 
  ไม่มี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกองทุนเป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้ โดย
เฉพาะ โดยผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้นอยู่กับระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดหรือวันพิจารณา  
ดัชนีอ้างอิงเมื่อครบอายุโครงการ 
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รอบระยะเวลา30มิถุนายน2564–6กรกฎาคม2565
 
ภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาด
 ในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกแม้จะยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ต่อเนื่องมาจากปี 2563 แต่ในภาพรวมนับได้ว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่วัฏจักรการฟื้นตัว 
โดยเป็นผลจากการทยอยเปิดเมืองหลังจากที่ประเทศต่างๆ เร่งฉีดวัคซีน รวมทั้งยังได้รับแรงหนุน
จากมาตรการการเงินและการคลังที่รัฐบาลทั่วโลกเร่งดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้  
ปี 2564 เศรษฐกิจโลกมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.9 ฟื้นตัวจากปี 2563 ซึ่งเศรษฐกิจโลกหดตัว
ลงร้อยละ 3.1 โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีอัตราการขยายตัวในปี 2564 ที่ร้อยละ 5.0 นำโดย
สหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.7 และ 5.3 ตามลำดับ ขณะที่เศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขยายตัวได้ร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับหดตัวร้อยละ 2.0 ในปีก่อน
หน้า ทางด้านเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่ำกว่าภูมิภาคที่ร้อยละ 1.5 ในปี 2564 จากที่หดตัว  
ร้อยละ 6.2 ในปี 2563 
 สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่อัตราการ
ขยายตัวมีแนวโน้มชะลอลง โดยเศรษฐกิจโลกเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซีย-ยูเครน มาตรการการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในจีนที่เข้มงวดและปัญหาห่วงโซ่
อุปทาน จนส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นรุนแรงทั่วโลก จนนำไปสู่การเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายและการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดจากธนาคารกลางทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้
เศรษฐกิจชะลอตัวลงไป 
 ทางด้านภาวะตลาด ตลาดการเงินเคลื่อนไหวผันผวนทั่วโลกในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  
โดยตลาดตราสารหนี้ ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นรุนแรงและแนวโน้มการขึ้นดอก
เบี้ยของธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2565 ที่นำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 
เคลื่อนไหวในลักษณะ Bear-flattening คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นปรับเพิ่มขึ้นมาก
กว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี
ปรับเพิ่มจากระดับอัตราร้อยละ 0.25 ณ สิ้นปีบัญชีก่อนมาที่อัตราร้อยละ 3.01 ณ สิ้นรอบปีบัญชี 
ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับเพิ่มจากระดับอัตราร้อยละ 1.47 ณ สิ้นปี
บัญชีก่อนมาที่อัตราร้อยละ 2.93 ณ สิ้นรอบปีบัญชี 
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 สำหรับระดับราคาทองคำในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ราคาทองคำ XAUUSD (Gold spot)  
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 มีการเคลื่อนไหวแบบ sideway โดยราคาอยู่ที่ระดับ 1,769.80 ณ 
ต้นปีบัญชี และจบปี 2564 ที่ระดับ 1,828.39 จากนั้นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ราคาทองคำทยอย
ปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจัยความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน จนส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น
รุนแรงทั่วโลก ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น และทำจุดสูงสุดที่
ระดับ 1,998.11 ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2565 ก่อนที่จะทยอยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยปิดที่
ระดับ 1,738.30 จุด ณ สิ้นปีบัญชี 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือ อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 99.1% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น100% ของเงินลงทุนทั้งหมด
เมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการ
ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non –Investment grade) เฉพาะกรณี  
ที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น(Options) 
ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับราคาทองคำ XAUUSD (Gold spot) ประมาณ 0.9% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อย
กว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง กองทุนอาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) 
 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กองทุนมีสถานะการลงทุนทั้งหมดอยู่ในเงินสดคิดเป็นอัตราส่วน
ร้อยละ 100 เพื่อเตรียมคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วย 
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
 ไม่มี 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 
อยู่ที่ร้อยละ 0.27 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่ม ี
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Fund Performance of K Complex Return 1 Year C Fund Not for Retail Investors

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

ปี/Year 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
(2015) (2022)(2021)(2020)(2019)(2018)(2013) (2014) (2016) (2017)

*C*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.95-0.67

ผลตอบแทนตวัชี�วดั/Benchmark Return N/AN/A

ความผนัผวน (Standard deviation) ของผลการดาํเนินงาน/Fund Standard Deviation 5.537.58

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� � กรกฎาคม 2565/Performance as of 5 Jul 2022

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.)

*30/06/2021

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.271.171.300.580.95

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

ความผนัผวน (Standard deviation) ของผลการดาํเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 6.636.625.565.725.53

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

Fund Performance of K Complex Return 1 Year C Fund Not for Retail Investors
  ตวัชี�วดั

   ไม่มี เนื�องจากอตัราผลตอบแทนของกองทุนเป็นไปตามเงื�อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชั�น (Option)

หรือวอร์แรนท ์(Warrant) ซึ� งสร้างขึ�นสาหรับกองทุนนี�โดยเฉพาะ โดยผลตอบแทนของกองทุนจะขึ�นอยูก่บัระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัทาํการใดหรือวนัพิจารณา

ดชันีอา้งอิงเมื�อครบอายโุครงการ

  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.

 

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. 



6

กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
 ไม่มี 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  ธันวาคม  ถึงวนัที  กรกฎาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 5,900.63 0.39

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 177.16 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 590.06 0.04

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 1,593.69 0.11

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 84.31 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 8,345.86 0.56

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



7

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มถุินายน  ถึงวนัที  กรกฎาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 10,083.69 0.67

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 302.89 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 1,008.37 0.07

ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ(Transaction Fee) 13,359.41 0.89

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 2,689.96 0.18

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 119.37 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 27,563.68 1.84

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเคComplex
Return1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 - ไม่มี 
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR)
 - ไม่มี 
 
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 - ไม่มี 
 
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
 - ไม่มี 
 
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 - ไม่ม ี
 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2564ถึงวันที่6กรกฎาคม2565  
 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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กองทุนเปิดเคComplexReturn1ปีCห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 - ไม่ม ี
 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี C
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

ผู้จัดการกองทุนหลัก
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ 
ภราดร  เอี่ยวปรีดา 

 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์    
ธิดาศิริ ศรีสมิต  
นาวิน อินทรสมบัติ  
ชัยพร  ดิเรกโภคา  
อัมไพวรรณ  เมลืองนนท์  
ฐานันดร โชลิตกุล  
พิชิต ธนภูวนนท์   
กันตยา  พสุหิรัญนิกร  
พีรกานต์ ศรีสุข  
วีรยา จุลมนต์  
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์  
อริยา  เต็มรังสิธรรัตน์  

 
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. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ 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. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นายยุทธนา สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 15. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 16. นายอดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 




