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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำหรับระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายงานประจำปี

ณ 28 พฤษภาคม 2564

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(K Complex Return 3YA Fund Not for Retail Investors : KCR3YA-UI)
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลา 3 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มี
ความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ทั้งนี้ กองทุนนี้ ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้าน
การลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

ประเภทกองทุน

• กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้และอื่นๆ
• กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ
ประมาณ 3 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน
วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 พฤษภาคม 2561
รอบระยะเวลาบัญชี
1 พฤษภาคม – 30 เมษายน
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และ/
หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่า
เชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ ไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่า
เชื่อถือ (Unrated) ประมาณร้อยละ 87 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 90 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ
สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง
คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน GAM Star Credit Opportunities (EUR) โดยกองทุนจะชำระ
คืนเงินต้นร้อยละ 3 ของเงินลงทุน ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 และกองทุนจะชำระคืนเงินต้นร้อยละ 84
ของเงินลงทุน พร้อมผลตอบแทน เมื่อครบอายุโครงการ
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจำหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ต่ำกว่า 2,000
ล้านบาท กองทุนสงวนสิทธิที่จะเน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Notes) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุน GAM Star Credit Opportunities (EUR) และลงทุนส่วนที่เหลือในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง
อาจลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non-Investment Grade) และที่ ไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยกองทุนจะ

ชำระคืนเงินต้นให้ผู้ลงทุนในอัตราร้อยละ 90 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ ซึ่ง
กองทุนจะชำระคืนเงินต้นร้อยละ 3 ของเงินลงทุน ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 และกองทุนจะชำระคืน
เงินต้นร้อยละ 84 ของเงินลงทุน พร้อมผลตอบแทน เมื่อครบอายุโครงการ
ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและ/หรือสัญญาวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุนจะออก
รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ ไทย หรือสถาบันการเงินไทย หรือธนาคารซึ่ง
เป็ น สาขาของธนาคารต่ า งประเทศ หรื อ สถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศ โดยมู ล ค่ า ตามขนาด
ของสัญญา (Notional Amount) ที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่าไม่เกินทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้
ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและ/หรือสัญญาวอร์แรนท์ ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ต่างประเทศจะไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทให้แก่กองทุนได้ เนื่องจากติดเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น ในการจ่ายผลตอบแทนธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างประเทศ
จะจ่ า ยเงิ น เป็ น สกุ ล ดอลลาร์ ส หรั ฐ เมื่ อ กองทุ น ได้ รั บ ผลตอบแทนเป็ น สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ
กองทุ น จะทำการแลกเปลี่ ย นกั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทยเพื่ อ แลกเงิ น สกุ ล ดอลลาร์ ส หรั ฐ เป็ น
สกุลเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญา
(Counterparty risk) จากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและ/หรือสัญญาวอร์แรนท์ และ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk)
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่าง
ประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short
sell) และธุรกรรมการกู้ยืมเงิน หรือการทำ repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุ น จะลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น
ทั้งจำนวน สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
2563/2564
2562/2563
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
สิ้นสุดวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
(วันเลิกกองทุน)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ
จากการดำเนินงาน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ****

441,787,875.56 **
10.5226 **

398,210,383.41
9.1619

57,043,602.43
15.93 ***
N/A

(8,963,133.81)
(2.20) *
N/A

* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
** ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (27 พฤษภาคม 2564)
*** ผลการดำเนินงานของกองทุน 1 ปีย้อนหลัง ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
**** ตัวชี้วัดไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและ/หรือสัญญาวอร์แรนท์ ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้ โดยเฉพาะ



กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR3YA-UI)
(รอบระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2563 - 28 พฤษภาคม 2564)
สรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมา
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ทำให้หลายประเทศออกมาตรการควบคุมโรค
และใช้นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุด
ชะงักลง ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงปิดการเดินทางทั้งในและระหว่างประเทศ นำไปสู่
การหดตัวของเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ โดยผลกระทบที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2
อาทิเช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Global Manufacturing Purchasing Manager
Index) ลงไปต่ำสุดที่ 42.4 จุดในเดือนพฤษภาคม 2563 ก่อนที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง
หลายประเทศจึงเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ทางด้านตลาดการเงินจำเป็นต้องได้รับการ
สนั บ สนุ น จากมาตรการทั้ ง ทางการเงิ น และการคลั ง เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพของระบบการเงิ น
โดยเป็นการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ธนาคารกลางส่ ว นใหญ่ ต่ า งปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายลงสู่ ร ะดั บ ต่ ำ สุ ด ใน
ประวัติศาสตร์ รวมถึงดำเนินมาตรการ Unconventional Measures ที่หลากหลาย ได้แก่ การเข้า
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน การปล่อยสินเชื่อแก่ภาคส่วนที่ ได้รับความเดือดร้อน การพักชำระหนี้ การ
สนับสนุนสภาพคล่องแก่ภาคธุรกิจ และการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การกำกับธนาคารพาณิชย์
ภาวะเศรษฐกิจโลกในครึ่งปีหลังของปี 2564 เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในช่วง
ไตรมาสที่ 2 (Bottomed out) โดยการฟื้นตัวมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากมาตรการปิดเมืองที่กลับมา
เข้มงวดมากขึ้นจากการติดเชื้อ COVID-19 รอบสอง (2nd Wave) ส่งผลให้หลายประเทศต้องหยุด
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ อี ก ครั้ ง สะท้ อ นจากรายงานความเคลื่ อ นไหวของชุ ม ชนท่ า มกลาง
สถานการณ์แพร่ระบาด (Google Community Mobility Reports) ที่ฟื้นตัวชะลอลง อย่างไรก็ดี
คาดว่ามาตรการปิดเมืองในระยะหลังจะเป็นแบบเฉพาะที่ ซึ่งจะมีผลต่อการหดตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจน้อยกว่าการปิดทั้งเมืองในช่วงแรก แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจึงจะยังคงฟื้น
ตัวอย่างช้าๆ การปิดกิจการและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ ในระดับสูงของหลายๆ ประเทศจึงเป็น
ความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวในระยะถัดไป รวมถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ ในระดับต่ำทำให้
ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง
สำหรับเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาด
ระลอกใหม่ ในหลายประเทศ โดยแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วจากปัจจัยหลัก
เรื่องราคาน้ำมัน แต่อุปสงค์ที่แท้จริงและตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลก
ยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและภาครัฐให้การสนับสนุนทางการคลังอย่างต่อเนื่อง


ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและเร็วกว่า
กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา สะท้อนได้จากดัชนีภาคการผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการ และอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นจากการทยอยเปิดเมืองและราคาพลังงานที่ปรับตัว
สูงขึ้น ประกอบกับการเร่งฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ยกเว้นญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาวัคซีนไม่
เพียงพอ โดยการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของอัตราเงินเฟ้อนี้ ได้สร้างความกังวลแก่ตลาดการเงินว่า
ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะพิจารณาลดการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเร็วกว่าที่คาดการณ์
นอกจากนี้ โลกได้เผชิญกับ COVID สายพันธุ์ใหม่ Delta ที่มีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและ
รวดเร็ ว ทำให้ บ างประเทศต้ อ งดำเนิ น มาตรการเข้ ม งวดอี ก ครั้ ง และอาจจะทำให้ ก ารฟื้ น ตั ว
ของเศรษฐกิจหยุดชะงักลงชั่วคราว โดย ณ สิ้นรอบปีบัญชีธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0-0.25 และใช้กรอบเงินเฟ้อเฉลี่ยร้อยละ 2 แทนการกำหนด
ตัวเลขเป้าหมายเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 รวมถึงจะยังคงดำเนินมาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
(Quantitative Easing : QE) ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ -0.5
เช่นเดียวกัน พร้อมคงแผนการณ์การเข้าซื้อสินทรัพย์วงเงิน 1.85 ล้านล้านยูโรจนถึงปี 2565
ในทำนองเดียวกันกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่คงนโยบายและวงเงินการซื้อสินทรัพย์ ไว้ และ
ขยายกรอบเป้าหมายผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีให้ยืดหยุ่นมากขึ้น
IMF ได้ปรับเพิ่มประมาณการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2564 ว่าจะขยายตัวร้อยละ 6 ด้วยปัจจัย
สนับสนุนเรื่องการแจกจ่ายวัคซีน COVID-19 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และนโยบาย
การเงินที่ยังผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะมีความแตกต่างกัน
ระหว่างประเทศต่างๆ ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วของการฉีดวัคซีน และขนาดของมาตรการภาครัฐใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสำคัญ
ภาวะตลาดตราสารหนี้และส่วนต่างอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้เอกชน (credit spread)
ในช่วงรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดตราสารหนี้รวมไปถึงส่วนต่างอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้
เอกชนมี ค วามผั น ผวนเป็ น อย่ า งมาก ในช่ ว งปี 2563 ธนาคารกลางทั่ ว โลกดำเนิ น นโยบาย
แบบผ่อนคลาย ประกอบกับความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ทำให้อัตรา
ผลตอบแทนตราสารหนี้ (yield) 10 ปีสหรัฐฯ ลงไปต่ำสุดที่ร้อยละ 0.51 ในช่วงเดือนสิงหาคม
2563 ขณะเดียวกัน Credit spread ของ ตราสารหนี้เอกชนสหรัฐฯ อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
อายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 200-250 bps เหนือตราสารหนี้รัฐบาลเมื่อต้นปี 2563 หลังการเกิด
เหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส credit spread ปรับสู่ระดับสูงสุดที่ 434 bps ก่อนธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะเข้าทำการช่วยเหลือเข้าซื้อตราสารหนี้เอกชนผ่าน ETFs รวมถึงการช่วยปล่อยเงินกู้
เพิ่มเติม ทำให้ credit spread ค่อยๆ ปรับตัวลดลงในช่วงต่อมา


กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2564 หลังจากความชัดเจนของประสิทธิภาพของวัคซีน การแจกจ่าย
วัคซีนที่ค่อนข้างรวดเร็วในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมา
ฟื้นตัวอีกครั้ง ประกอบกับ การชนะการเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตทั้งสภาบนและสภาล่าง ทำให้
การคงนโยบายทางการคลั ง แบบผ่ อ นคลาย อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ที่ เ ริ่ ม เร่ ง ตั ว ความคาดหวั ง ของ
การเริ่มกลับนโยบายทางการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ (Policy normalization) ส่งผลให้อัตราผล
ตอบแทนตราสารหนี้เริ่มปรับตัวขึ้น และ credit spread ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
ผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับขึ้นจากระดับต่ำสุดที่อัตราร้อยละ 0.51
สู่อัตราร้อยละ 1.59 ณ สิ้นรอบปีบัญชี Credit spread ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 200 bps ณ สิ้นรอบปี
บัญชี
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ ไม่ ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated) ประมาณ 87% ของ NAV โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น
90% ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนใน
สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) ประเภทสั ญ ญาวอร์ แ รนท์ (Warrant) ที่ มี ก ารจ่ า ย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน GAM Star
Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary EUR Accumulation
โดยกองทุนจะชำระคืนเงินต้น 3% ของเงินลงทุน ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 และกองทุนจะชำระคืน
เงินต้น 84% ของเงินลงทุน พร้อมผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจำหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ต่ำกว่า 2,000
ล้านบาท กองทุนสงวนสิทธิที่จะเน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุน GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary
EUR Accumulation และลงทุนส่วนที่เหลือในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งอาจมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ ไม่ ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยกองทุนจะชำระคืนเงินต้นให้ผู้ลงทุนในอัตรา 90%
ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ ซึ่งกองทุนจะชำระคืนเงินต้น 3% ของเงินลงทุน
ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 และกองทุนจะชำระคืนเงินต้น 84% ของเงินลงทุน พร้อมผลตอบแทน เมื่อ
ครบอายุโครงการ


กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก
ต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน
ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กองทุนลงทุนในเงินฝากของธนาคาร Agriculture Bank of
China ของประเทศจีน สาขาฮ่องกง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 15.74 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Al Khaliji Commercial Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 17.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Commercial
Bank of Qatar ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 33.36 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุนของ BNP Paribas Issuance คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 3.54
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุนของ J.P. Morgan Structured
Product คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 10.28 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสินทรัพย์อื่นๆ
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
ไม่มี
ผลการดำเนินงานของกองทุน
กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
อยู่ที่ร้อยละ 1.70
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
ไม่มี



*S ผลการดําเนินงานตั�งแต่วนั จัดตั�งกองทุนจนถึงวันทําการสุ ดท้ายของปี ปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

*C ผลการดําเนินงานตั�งแต่วนั ทําการสุ ดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที�เลิกกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from the last business day of previous calendar year to termination date.
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*S ผลการดําเนินงานตั�งแต่วนั จัดตั�งกองทุนจนถึงวันทําการสุ ดท้ายของปี ปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

� ปี
(% ต่อปี )
5 Years
(% p.a.)

�� ปี
(% ต่อปี )
10 Years
(% p.a.)

*23/05/2018

Since
Inception
Return
(% p.a.)
1.70
N/A

10.87

10.85
N/A
หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

*S

2562
(2019)
9.86

N/A
*S
2561
8.25
(2018)
N/A
-9.23

N/A
2562
6.06
(2019)
N/A
9.86

*C

2563
2564
(2020)
(2021)
0.97
4.44
หน่วN/A
ย : % ต่อปี (%N/Ap.a.)
2563
15.87
(2020)
N/A
0.97

2564
7.83
(2021)
N/A
4.44

ผลตอบแทนตัวชี�วดั /Benchmark Return

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดําเนิ นงาน/Fund Standard Deviation

8.25

6.06

15.87

7.83

N/A
� ปี
(% ต่อปี )
1 Year
3 Years
*C ผลการดําเนินงานตั�งแต่วนั ทําการสุ ดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที�เลิกกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from the last business day of previous calendar year
to termination
date.
(% p.a.) (% p.a.)
(�)
ผลการดํ
า
เนิ
น
งานย้
อ
นหลั
ง
ณ
วั
น
ที
�
��
พฤษภาคม
2564/Performance
as
of
27
May
2021
4.44
2.09
8.83
15.93
1.78
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

N/A
� ปี
(% ต่อปี )
5 Years
(% p.a.)

N/A
�� ปี
(% ต่อปี )
10 Years
(% p.a.)

� ปี
(% ต่อปี )
5 Years
(% p.a.)

�� ปี
(% ต่อปี )
10 Years
(% p.a.)

*C ผลการดําเนินงานตั�งแต่วนั ทําการสุ ดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที�เลิกกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from the last business day of previous calendar year to termination date.

(�) ผลการดําเนินงานย้ อนหลัง ณ วันที� �� พฤษภาคม 2564/Performance as of 27 May 2021

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี�วดั /Benchmark Standard Deviation

Year to

� เดือน

� เดือน

� ปี

*S ผลการดําเนินงานตั�งแต่วนั จัดตั�งกองทุนจนถึงวันทําการสุ ดท้ายของปี ปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception
last business
of that calendar
Date date to(3theMonths)
(6day
Months)
(% ต่year.
อปี )

ผลตอบแทนตัวชี�วดั /Benchmark Return
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดําเนินงาน (% ต่อปี )/Fund Standard Deviation (% p.a.)
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี�วดั (% ต่อปี )/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

Year
N/Ato
Date
7.83
N/A
4.44

� เดืN/A
อน � เดืN/A
อน
� ปี
(3 Months)
(6 Months) (% ต่N/A
อปี )
1
Year
7.29
8.59
10.24
(% p.a.)
N/A
N/A
N/A
2.09
8.83
15.93

� ปี
(% ต่N/A
อปี )
3 10.87
Years
(% p.a.)
N/A
1.78

N/A
Since
Inception
Return
(% p.a.)

*23/05/2018

1.70
Since
N/A
Inception
Return
10.85
(% p.a.)
N/A
1.70

*23/05/2018

ผลตอบแทนตัวชี�วดั /Benchmark Return

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดําเนินงาน (% ต่อปี )/Fund Standard Deviation (% p.a.)

7.83

7.29

8.59

10.24

10.87

10.85

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี�วดั (% ต่อปี )/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fund Performance of K Complex Return 3YA Fund Not for Retail Investors
ตัวชี�วดั
ไม่มี เนื�องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดําเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ�นอยูก่ บั เงื�อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที�มีสญ
ั ญา
ซื� อขายล่วงหน้าแฝงและ/หรื อสัญญาวอร์ แรนท์ ซึ� งมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที�สร้ างขึ�นสําหรับกองทุนนี�โดยเฉพาะ

Benchmark
None.

Fund Performance of K Complex Return 3YA Fund Not for Retail Investors

ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ� งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
ตัวชี�วดั
Benchmark
เอกสารการวั
ดผลการดํ
าเนินดงานของกองทุ
นเรวมฉบั
บนี� ได้จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการวั
ดผลการดํ
าเนิ นงานของกองทุ
ษทั จัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
ไม่มี เนื�องจากกองทุ
นไม่สามารถวั
ผลการดําเนินงานได้
พราะอัตราผลตอบแทนของกองทุ
นขึ�นอยูก่ บั เงื�อนไขการจ่
ายผลตอบแทนของตราสารที
�มีสญ
ั ญานรวมของสมาคมบริ None.
ซื� อขายล่วงหน้าแฝงและ/หรื อสัญญาวอร์ แรนท์ ซึ� งมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที�สร้ างขึ�นสําหรับกองทุนนี�โดยเฉพาะ

ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ� งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี� ได้จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ� งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี� ได้จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.



*C

N/A

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- ไม่มี
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  พฤศจิกายน  ถึงวันที  พฤษภาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

4,277.49

1.00

73.86

0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

109.42

0.03

ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)

29.18

0.01

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอืนๆ(Other Expenses**)
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses)

15.22

0.00

4,505.18

1.06

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  พฤษภาคม  ถึงวันที  พฤษภาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

7,513.96

1.83

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

139.07

0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

206.04

0.05

ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)

55.00

0.01

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอืนๆ(Other Expenses**)
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses)
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



24.48

0.01

7,938.56

1.93



กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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15

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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17

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

22
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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

24

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเค Complex
Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
- ไม่มี

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR)
- ไม่มี
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
- ไม่มี
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมี ไว้เป็นรายตัว
- ไม่มี
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ไม่มี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
- ไม่มี
25

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- ไม่มี
รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขาย
ผู้ลงทุนรายย่อย
ผู้จัดการกองทุนหลัก
วรุณ บุญรำลึกถนอม
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
ธิดาศิริ ศรีสมิต
นาวิน อินทรสมบัติ
ชัยพร ดิเรกโภคา
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์
ฐานันดร โชลิตกุล
สารัช อรุณากูร
พิชิต ธนภูวนนท์
กันตยา พสุหิรัญนิกร
พีรกานต์ ศรีสุข
วีรยา จุลมนต์
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
อริยา เต็มรังสิธรรัตน์
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
- ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
- ไม่มี

26

บลจ. กสิกรไทย จำกัด

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
แบ่งออกเป็น
เรียกชำระแล้ว
ผู้ถือหุ้น

135,771,370.00
27,154,274.00
135,771,370.00

บาท
บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
บาท

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท
1. นายพัชร สมะลาภา
2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์
3. นายสุรเดช เกียรติธนากร
4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์
5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์
ผู้บริหารระดับสูง
1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์
2. นายสุรเดช เกียรติธนากร
3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา
5. นายนาวิน อินทรสมบัติ
6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช
9. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
10. นางหทัยพัชร์ ชูโต
11. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
12. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
13. นายยุทธนา สินเสรีกุล
14. นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

27

