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สำหรับระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานประจำปี

ณ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(K Complex Return 3YC Fund Not for Retail Investors : KCR3YC-AI)
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลา 3 ปีได้
และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ประเภทกองทุน
อายุโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

• กองทุ น รวมผสมแบบไม่ ก ำหนดสั ด ส่ ว นการลงทุ น ในตราสารหนี้ แ ละ
สัญญาวอร์แรนท์
• กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
ประมาณ 3 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน
4 กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ - 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน
กองทุ น จะลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) ประเภทสั ญ ญาวอร์ แ รนท์
(Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง (Index level) คือ ดัชนี S&P
Economic Cycle Factor Rotator Index ประมาณร้อยละ 6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 94 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อครบ
อายุโครงการ
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุน
ได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
ทั้งนี้ กองทุนจะชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนให้ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะชำระคืนเงินต้นร้อยละ
2.5 ของเงินลงทุน ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 และร้อยละ 95 ของเงินลงทุน พร้อมผลตอบแทน (ถ้ามี)
เมื่อครบอายุโครงการ

สัญญาวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ ไทย
หรือสถาบันการเงินไทย หรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงิน
ต่างประเทศ โดยมูลค่าตามขนาดของสัญญา (Notional Amount) ที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่าไม่เกิน
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในการทำสัญญาวอร์แรนท์ ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างประเทศ
จะไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทให้แก่กองทุนได้ เนื่องจากติดเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ดังนั้น ในการจ่ายผลตอบแทน ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างประเทศจะจ่าย
เงินเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ เมื่อกองทุนได้รับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะ
ทำการแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ ไทยเพื่อแลกเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท ตามอัตรา
แลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญา (Counterparty risk)
จากการทำสัญญาวอร์แรนท์ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งอาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง
จำนวน สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนไม่ ได้ป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนท์
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
			
			
			
			
	

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ
จากการดำเนินงาน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ****

ปี 2564/2565
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
สิ้นสุดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
(วันเลิกกองทุน)

ปี 2563/2564
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

871,197,037.96**
10.0273**

870,672,031.47
9.7577

23,402,471.47
2.35***
N/A

(18,252,511.10)
(2.07)
N/A

* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
** ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
*** ผลการดำเนินงานของกองทุน 1 ปีย้อนหลัง ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
**** ตัวชี้วัดไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและ/หรือสัญญาวอร์แรนท์ ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้ โดยเฉพาะ
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รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รอบระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 9 กุมภาพันธ์ 2565
ภาวะเศรษฐกิจ
ในช่ ว งปี บั ญ ชี ที่ ผ่ า นมา เศรษฐกิ จ โลกแม้ จ ะยั ง ได้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ต่อเนื่องมาจากปี 2563 แต่ในภาพรวมนับได้ว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่วัฏจักรการฟื้น
ตัว โดยเป็นผลจากการทยอยเปิดเมืองหลังจากที่ประเทศต่างๆ เร่งฉีดวัคซีน รวมทั้งยังได้รับแรง
หนุนจากมาตรการการเงินและการคลังที่รัฐบาลทั่วโลกเร่งดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 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 นำโดยจีนและอินเดียซึ่งเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ร้อยละ 8.1 และ 8.9 ตามลำดับ
สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2565 เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง
แต่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงกลับสู่การเติบโตในระดับปกติมากขึ้น ขณะที่การ
เติบโตจะยังมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยเป็นผลจากปัจจัยฐาน การแพร่ระบาดซ้ำของ
COVID ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน แรงกระตุ้นทางการคลังที่ทยอยลดลง และอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูง
ขึ้น ทั้งนี้ กองทุนการเงิระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ร้อยละ
4.4 ในปี 2565 โดยคาดว่าเศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.9 ขณะที่
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะขยายตัวได้ร้อยละ 4.8 โดย IMF ประเมินว่าความ
เสี่ยงหลักต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 จะมาจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน เงินเฟ้อที่เร่ง
ตัวขึ้น รวมถึงการกลายพันธุ์ของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่อาจส่งผลให้มาตรการ
ควบคุมการระบาดต้องเข้มงวดขึ้น
ทั้งนี้ เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวเร็วกว่าที่คาด
ส่งผลให้ธนาคารกลางหลักเริ่มปรับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น
นำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ส่งสัญญาณเตรียมปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในไตรมาส 1 ปี 2565
และอาจเริ่มปรับลดขนาดงบดุลในระยะถัดไป จากที่เฟดเคยลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับร้อยละ 00.25 ในปี 2563 เพื่อประคองเศรษฐกิจที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 การ
ปรับท่าทีการดำเนินนโยบายของเฟดได้ส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกมีแนวโน้มปรับนโยบาย
การเงินเข้าสู่ระดับปกติเช่นกัน สร้างแรงกดดันต่อตลาดการเงินทั่วโลก


ภาวะตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนสหรัฐ
ในช่ ว งปี 2564 ตลาดตราสารหนี้ ยั ง คงเคลื่ อ นไหวผั น ผวน โดยในช่ ว งครึ่ ง ปี แ รกอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในกรอบแคบและปรับตัวลดลง จากปัจจัยการระบาด
ระลอกใหม่ของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าที่ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องดำเนินมาตรการจำกัด
การเดินทางอีกครั้ง ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี
ตลาดเริ่มตอบรับเชิงบวกจากความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีน และการระบาดของ COVID-19
ที่เริ่มชะลอลง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง นอกจากนี้ แรงกดดัน
ด้านเงินเฟ้อที่เริ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ได้ส่งผลให้ตลาดเริ่มปรับคาดการณ์ทิศทางการดำเนิน
นโยบายการเงินของเฟด แม้ ในช่วงแรกเฟดจะยังยืนยันมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพื่อ
ประคองเศรษฐกิจ แต่ ในไตรมาส 4 ปี 2564 เฟดเริ่มเปลี่ยนท่าที ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้น โดยเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวในลักษณะ
bear flattening คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว โดยลักษณะการปรับตัวของเส้นอัตราผลตอบแทนดังกล่าวยัง
คงเป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 หลังจากที่เฟดออกมาส่งสัญญาณมากขึ้นถึง
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะถัดไป
ทางด้านตลาดตราสารทุน ตลาดหุ้นสหรัฐในปี 2564 ยังคงปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ผลจากการเติบโตของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะยังอยู่ภายใต้การระบาดของ COVID-19 รวม
ถึงได้รับแรงกดดันจากปัจจัยลบอื่นๆ เช่น ปัญหาห่วงโซ่อุปทานก็ตาม ขณะที่ต้นไตรมาส 1 ปี
2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มปรับลดลง จากการส่งสัญญาณเตรียมปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดรวมถึง
แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินตึงตัว
ผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับเพิ่มจากระดับอัตราร้อยละ 1.08 ณ สิ้น
ปีบัญชีก่อนมาที่อัตราร้อยละ 1.96 ณ สิ้นรอบปีบัญชี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงให้ผลตอบแทนเป็น
บวก โดยดัชนีตลาด S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 21.74 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
กองทุ น จะลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) ประเภทสั ญ ญาวอร์ แ รนท์
(Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง (Index level) คือ ดัชนี S&P
Economic Cycle Factor Rotator Index ประมาณร้อยละ 6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงิฝากทั้งในและต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 94 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพืjอให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อ
ครบอายุโครงการ
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อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุน
ได้ (Non –Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าน่าเชื่อถือ
ที่สามารถลงทุนได้(Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
ทั้งนี้ กองทุนจะชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนให้ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะชำระคืนเงินต้นร้อยละ
2.5 ของเงินลงทุน ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 และร้อยละ 95 ของเงินลงทุน พร้อมผลตอบแทน(ถ้ามี)
เมื่อครบอายุโครงการ
สัญญาวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์
ไทย หรือสถาบันการเงินไทย หรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบัน
การเงินต่างประเทศ โดยมูลค่าตามขนาดของสัญญา (Notional Amount) ที่กองทุนลงทุนจะมี
มูลค่าไม่เกินทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในการทำสัญญาวอร์แรนท์ ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินต่างประเทศจะไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทให้แก่ กองทุนได้ เนื่องจากติด
เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น ในการจ่ายผลตอบแทน ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ต่างประเทศจะจ่ายเงินเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ เมื่อกองทุนได้รับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐกองทุนจะทำกแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ ไทยเพื่อแลกเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุล
เงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญา
(Counterparty risk) จากการทำสัญญาวอร์แรนท์ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign
exchange rate risk)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งอาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging)ทั้งจำนวน
ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนมีสถานะการลงทุนในเงินสดสุทธิ คิดเป็นอัตราส่วน
ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อเตรียมส่งคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
ไม่มี
ผลการดำเนินงานของกองทุน
กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
อยู่ที่ร้อยละ 0.09 ต่อปี
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
ไม่มี


ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Fund Performance of K Complex Return 3YC Fund Not for Retail Investors

(�) ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทนิ ย้ อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี /Year

Fund Performance of
K Complex
2556
2557Return 3YC
2558 Fund Not
2559for Retail
2560Investors2561

ตัวชี�วดั
(2013)
(2014)
ไม่มี เนื�องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดําเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ�นอยูก่ บั เงื�อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที�มีสญ
ั ญา
ผลตอบแทนกองทุ
Return
ซื� อขายล่วงหน้าแฝงและ/หรืนอรวม/Fund
สัญญาวอร์ แรนท์
ซึ� งมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที�สร้ างขึ�นสําหรับกองทุนนี�โดยเฉพาะ

(2015)Benchmark (2016)
None.

(2017)

(2018)

2562
(2019)
0.72

*S

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)
2563
(2020)
-3.53

2564
(2021)
-1.79

2565
(2022)
5.09

ผลตอบแทนตัวชี�วดั /Benchmark Return

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดําเนิ นงาน/Fund Standard Deviation

6.41

11.10

11.46

23.39

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

N/A

N/A

N/A

N/A

� ปี
(% ต่อปี )
5 Years
(% p.a.)

�� ปี
(% ต่อปี )
10 Years
(% p.a.)

*C

*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.

(�) ผลการดําเนินงานย้ อนหลัง ณ วันที� � กุมภาพันธ์ 2565/Performance as of 8 Feb 2022
Year to
Date

� เดือน � เดือน
� ปี
(3 Months) (6 Months) (% ต่อปี )
1 Year
(% p.a.)

� ปี
(% ต่อปี )
3 Years
(% p.a.)

*05/02/2019

Since
Inception
Return
(% p.a.)

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

5.09

4.53

2.96

2.35

0.04

ผลตอบแทนตัวชี�วดั /Benchmark Return

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

23.39

18.84

16.84

13.57

10.78

10.75

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

0.09
N/A

Fund Performance of K Complex Return 3YC 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.

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.
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  สิ งหาคม  ถึงวันที  กุมภาพันธ์ 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

4,275.67

0.51

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

139.09

0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

206.06

0.02

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
***ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซื อขายหลักทรัพย์



51.27

0.01

4,672.08

0.56

แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  กุมภาพันธ์  ถึงวันที  กุมภาพันธ์ 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

8,306.38

1.00

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

270.21

0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

400.31

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)

36.69

0.00

9,068.58

1.09

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซื อขายหลักทรัพย์
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเค Complex
Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
- ไม่มี

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
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
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ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- ไม่มี
รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค Complex Return 3YC 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
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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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

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
15. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์
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135,771,370.00
27,154,274.00
135,771,370.00

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

