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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 4 ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2566 

กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทนุ 

K Positive Change Equity Fund : K-CHANGE 

 

สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

ประเภทของกองทุน  

กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder fund) 

 

ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน 

- เน้นลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองทุน

หลกั) 

- กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทัว่โลกของบริษัทซ่ึงเป็นเจา้ของผลิตภณัฑห์รือมีพฤติกรรมท่ี

ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสงัคมโดยรวม 

- ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

 

จ  านวนเงินทุนโครงการล่าสุด  

18,000 ลา้นบาท และบริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย 

ก.ล.ต.ก าหนด 

 

รอบระยะเวลาบญัชี  

30 เมษายน 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  

กองทุนน้ีเป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และกองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนออกเป็น 3 ชนิด ดงัน้ี 

1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-CHANGE-A(A)  

เหมาะส าหรับผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และ

สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

2. ชนิดเพื่อการออม : K-CHANGE-SSF  

เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการออมเงินระยะยาวและไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเร่ิมเสนอขาย

ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-CHANGE-C(A) 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีไดร้บัการยกเวน้หรือปรบัลดค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือ

หน่วยลงทุน ท่ีตอ้งการรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์

จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผูล้งทุนซ่ึงอยู่ภายใตก้ารใหบ้ริการบริหารพอรต์หรือบริการแนะน าการ
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ลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผูล้งทุนอื่นท่ีบริษัท

จดัการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปล่ียนแปลงในอนาคต 

 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้วนัเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) ใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหน้าทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

อายโุครงการ  

ไม่ก าหนด 

 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Baillie 

Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองทุนหลัก) โดยอยู่ภายใต้กลุ่ม Baillie 

Gifford Investment Funds ICVC ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทัว่โลกของบริษัทซ่ึงเป็นเจา้ของ

ผลิตภณัฑห์รือมีพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม ตามดุลยพินิจของ 

Baillie Gifford & Co Limited ซ่ึงรวมถึงบริษัทต่างๆท่ีสนับสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในหลายๆดา้น แต่ไม่

จ ากดัเพียงดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ดา้นการศึกษา ดา้นความเท่าเทียมทางสงัคม ดา้นคุณภาพของระบบการ

ดูแลสุขภาพ และดา้นทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ โดยมีการลงทุนแบบกระจุกตัว กองทุนหลักไดร้บั

อนุมติัใหจ้ดัตั้งโดย Financial Conduct Authority (FCA) โดยเป็นกองทุน non-UCITS ท่ีอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ 

FCA’s Collective Investment Schemes sourcebook (COLL) และเป็น Alternative Investment Fund (AIF) 

ท่ีอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ ์FCA’s Investment Funds Sourcebook (FUND) กองทุนหลกับริหารจดัการโดย Baillie 

Gifford & Co Limited โดยอยู่ภายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งของสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ซ่ึงเป็น

สมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุน

รวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

 

Baillie Gifford Positive Change Fund (กองทุนหลกั) แบ่งหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายออกเป็นคลาส (Class) ซ่ึง

จะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต า่ของการสัง่ซ้ือและมูลค่าคงเหลือขั้นต า่ โครงสรา้งอตัรา

ค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจดัสรรก าไรและผลตอบแทน คุณสมบติัของผูล้งทุน หรือลกัษณะอื่นๆ 

ทั้งน้ี กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุน จะลงทุนใน Class B accumulation (GBP) ซ่ึงเป็น Class ส าหรบั

ผูล้งทุนทัว่ไปและไม่จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง Class ท่ีลงทุน 

โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญัและไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีผิดไป

จากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

 

บริษัทจัดการจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปท่ีสหราชอาณาจกัร โดยใชส้กุลเงินปอนด์

สเตอร์ลิง (GBP) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสหราชอาณาจกัร และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลงั โดย

ถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเ ป็น

ส าคญั โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัโดย

จะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ 
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ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารแห่งหน้ี หรือ

เงินฝาก หรือหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  

 

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้ า  (Derivatives) เพื่ อการเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ( Efficient Portfolio 

Management) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพื่อลดค่าใชจ้่าย

ของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – 

Investment Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ทั้งในและ

ต่างประเทศ ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมิไดจ้ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เวน้แต่เป็นหุน้ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยส์ัง่รบัเป็น

หลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูอ้อกหุน้ดงักล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการ

กระจายการถือหุน้รายย่อยตามขอ้บังคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการรบัหุน้สามญัหรือหุน้

บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนได ้

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวม

หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์

ต่างประเทศได ้หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเส่ียง

ของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผู ้จัดการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยู่กับ

สถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดย

ประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) 

ช่ือกองทุนหลกั Baillie Gifford Positive Change Fund 

Share Class 
Class B accumulation (GBP) 

Class ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปและไม่จ่ายเงินปันผล 

วนัท่ีจดัตั้งกองทุน 3 มกราคม 2560 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารแห่งทุน 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 

สกุลเงิน สกุลเงินปอนดส์เตอรลิ์ง (GBP) 

บริษทัจดัการ Baillie Gifford & Co Limited 

ISIN GB00BYVGKV59 

Bloomberg Code BGPCBAG:LN 

ตวัช้ีวดั ดชันี MSCI All Country World 

วนัท าการซ้ือขาย ทุกวนัท าการซ้ือขายของกองทุนหลกั 

Website  www.bailliegifford.com 

 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั  

กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคใ์หเ้งินตน้เติบโตในระยะยาว  

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั  

ลงทุนในตราสารทุนทัว่โลกของบริษัทซ่ึงเป็นเจา้ของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบเชิงบวก 

(Positive Impact) ต่อสงัคมโดยรวม ตามดุลยพินิจของ Baillie Gifford & Co Limited ซ่ึงรวมถึงบริษัทต่างๆท่ี

สนับสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในหลายๆดา้น แต่ไม่จ ากดัเพียงดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ดา้นการศึกษา ดา้น

ความเท่าเทียมทางสงัคม ดา้นคุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ และดา้นทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

โดยมีการลงทุนแบบกระจุกตวั 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่มี  

 ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่มี  

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee): รอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน  

 ค่าใชจ้่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio): รอ้ยละ 0.53 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน  

 

การสรุปสาระส าคญัในส่วนของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund (กองทุนหลกั) ไดถู้กคดัเลือก

มาเฉพาะส่วนท่ีส าคัญและจัดแปลมาจากตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ดังน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไ ม่

สอดคลอ้งกบัฉบบัภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์

 

ทั้งน้ี หากกองทุนหลักมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลขา้งตน้ใดๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มูล

ดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 



 
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุน               5 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของกองทุนหลกั 

ผลการด าเนินงานแบบปักหมดุ 

 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 

(ตอ่ปี) 

5 ปี 

(ตอ่ปี) 

กองทุนหลกั -24.1% -14.5% 23.1% 22.3% 

ตวัช้ีวดั* -3.3% 4.7% 11.3% 10.7% 

        

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทนิ 

 2561 2562 2563 2564 

กองทุนหลกั 5.4% 25.9% 80.1 10.8% 

ตวัช้ีวดั* -3.3% 22.4% 13.2 20.1% 

 

* ตวัช้ีวดั คือ MSCI All Country World Index 

 

 

หมายเหตุ:  

- ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ขอ้มลูจาก Factsheet กองทุนหลกั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 

 

อตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยจ ากดั net exposure ท่ี

เกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และ

อาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงในอตัราส่วนไม่เกินกว่าท่ีประกาศก าหนด โดยรายละเอียด

การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดังกล่ าว 

จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

ผลกระทบทางลบภายใตส้มมติฐานและความเช่ือมัน่ที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงตอ่เงินทุนของกองทุนรวม 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณจ์นอาจท าให้

กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัท

จดัการจะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 
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นโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 

ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

ไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผล 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark) 

ดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง แลว้ปรับดว้ย

ตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

90% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 10% 

 

ทั้งน้ี กองทุนมีการเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนของกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 22 

กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

ผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้ นของเงินลงทุนท่ีน าไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัททัว่โลก ซ่ึง

เป็นเจา้ของผลิตภณัฑห์รือมีพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสงัคมโดยรวม ตามดุลย

พินิจของ Baillie Gifford & Co Limited ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

 

ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 ผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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ปัจจยัความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของ

ตลาดเงินตลาดทุน อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุน

ลงทุนไว ้และส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อราคา ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนลงได ้

 

 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) คือความเส่ียงท่ีราคาหุน้ท่ีกองทุน

ต่างประเทศลงทุนอาจเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตรา

สาร รวมทั้งความสามารถในการท าก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุน

หลกัลงทุนไว ้

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตรา

สารท่ีมีคุณภาพ 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) เน่ืองจากกองทุนอาจมีการลงทุน

ในตลาดทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยทัว่ไปตลาดประเทศก าลงัพฒันาและตลาดเกดิ

ใหม่มักจะมีขนาดเล็กและมีสภาพคล่องต า่ รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และขอ้

กฎหมายต่างๆ เมื่อเทียบกบัประเทศพฒันาแลว้ การลงทุนในประเทศดงักล่าวจึงมกัจะเผชิญกบัความเส่ียงสูง

กว่าตลาดของประเทศท่ีพฒันาแลว้ และมีอีกหลายปัจจยั อนัไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้นการลงทุนและการน าเงิน

กลบัเขา้ประเทศ ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความผนัผวนของตลาด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ 

กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดบัประเทศและ

ระดบัภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ขอ้กฎหมาย

หรือขอ้จ ากดัอื่นๆในระดบัประเทศ รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการช าระราคา เป็นตน้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะมีการคดัเลือกตราสาร และวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ รวมทั้งติดตาม

สถานการณก์ารลงทุนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน 

 

 สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถ

จ าหน่ายหลักทรัพยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลักทรัพยท่ี์

กองทุนท าการซ้ือขายหลักทรัพยอ์าจจะหยุดรับค าสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน ความเส่ียง

ขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหลกัท่ีมีสภาพคล่อง และมีเง่ือนไข

การซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

 ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิด

จากความเส่ียงท่ีกองทุนมีฐานะการลงทุนอยู่ในหลายประเทศ ซ่ึงปัจจัยหรือตัวแปรของความเส่ียงอาจจะ

แตกต่างไปจากปัจจยัหรือตวัแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตวัของอตัราแลกเปล่ียน ปัจจยัดา้น

สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรือขอ้บังคับท่ีแตกต่างกัน ขอ้จ ากัดในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรฐั รวมถึงวิธีและหลกัท่ีใชใ้นการ
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ประเมินมูลค่าของหลกัทรพัยจ์ะขึ้ นอยู่กบัสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทศันคติต่อการลงทุน และปัจจยัท่ีมีอยู่

เฉพาะในประเทศน้ันๆ ฯลฯ  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

ท าใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทาง

การเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งก าไรค่าเงิน เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง

ดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงการลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่สามารถป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด ทั้งน้ี กองทุนจะ

พิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนอย่างระมดัระวงัเพื่อให้

เหมาะสมต่อสถานการณ ์

 

 ความเสี่ยงจากกฎขอ้บังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบั

ความเส่ียงอนัเน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความผนัผวนของตลาด การเขา้

แทรกแซงภาคเอกชนของรฐับาล ขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มลูและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด นโยบายภาษี

ของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จ ากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการช าระราคาและ/หรือ

ผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

 

 ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรฐับาล

ของประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึง

อาจส่งผลให ้ผูล้งทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการน าเงินกลบัประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 

 ความเสี่ยงจากการรบัช าระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรบัช าระคืน

เงินลงทุนจากความแตกต่างทางดา้นเวลา และขัน้ตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตรา

สารหน้ีทัว่ไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลด

ความเส่ียงจากการรบัช าระคืนเมื่อมีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน 

 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และหรือสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ (Derivatives) กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ
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หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพื่อลด

ค่าใชจ้่ายของกองทุน ซ่ึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาสวอป (Swap) สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward) สัญญาฟิว

เจอรส์ (Futures) รวมถึงออปชัน่ (Options)  

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจมีหลายความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น ความเส่ียงตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงดา้นการจดัการ (Management Risk) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเส่ียงใน

การประเมินมูลค่าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าผิดพลาด ความเส่ียงท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจไม่เคล่ือนไหวใน

ทิศทางเดียวกับสินทรัพย์อา้งอิง เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีความเส่ียงท่ีเรียกว่า Leverage Risk โดยแมว้่า

กองทุนจะลงทุนเพียงเล็กน้อยในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า แต่สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าจะส่งผลใหก้องทุนมีฐานะ

การลงทุนในสินทรพัยอ์า้งอิงสูงกว่าจ านวนเงินลงทุนเร่ิมตน้ ซ่ึงท าใหก้องทุนมีความเส่ียงสูงขึ้ นในกรณีท่ีราคา

สินทรพัยอ์า้งอิงเปล่ียนแปลงเช่นกนั 

ส าหรบัความเส่ียงตลาด (Market Risk) อาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น ราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบ้ีย อตัรา

แลกเปล่ียน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญั หากปัจจยัดงักล่าวผนัผวนมาก อาจส่งผลใหก้องทุนขาดทุนอยา่งมาก  

ในกรณีท่ีกองทุนเขา้เป็นคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (OTC 

Derivative) ส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงของคู่สญัญา (Counterparty Risk) โดยท่ีคู่สญัญาอาจยกเลิกสญัญา

เน่ืองจากคู่สัญญาลม้ละลายหรือกระท าการผิดกฎหมาย หรือกฎหมายภาษีหรือมาตรฐานการบัญชีมีการ

เปล่ียนแปลงแกไ้ขจาก ณ ขณะท่ีเขา้เป็นคู่สญัญา 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการมีการด าเนินการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาตราสารเป็น

ประจ า สม า่เสมอ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปล่ียน

สถานะการลงทุนใหท้นัเหตุการณ์โดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวะการณ์เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 

ปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมของกองทุนหลกั 

1) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน 

การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยแ์ละผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดทุนจะขึ้ นอยู่กบัปัจจยัต่างๆ อาทิ 

การคาดการณเ์งินปันผลและก าไรในอนาคต การเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย และ

เงินเฟ้อ ซ่ึงส่งผลใหม้ลูค่าของหน่วยลงทุนมีความผนัผวนและผูล้งทุนอาจจะไม่ไดร้บัเงินตน้คืน 

2) ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ 

เน่ืองจากกองทุนมุ่งเน้นท่ีจะลงทุนในตลาดทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยทัว่ไปตลาด

ประเทศก าลงัพฒันาและตลาดเกิดใหม่มกัจะมีขนาดเล็กและมีสภาพคล่องต า่ รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และขอ้กฎหมายต่างๆ เมื่อเทียบกบัประเทศพฒันาแลว้ การลงทุนในประเทศดงักล่าวจึง

มกัจะเผชิญกบัความเส่ียงสูงกว่าตลาดของประเทศท่ีพฒันาแลว้ และมีอีกหลายปัจจยั อนัไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้น

การลงทุนและการน าเงินกลบัเขา้ประเทศ ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความผนัผวนของตลาด ตลาด

มีขนาดเล็กซ่ึงส่งผลใหส้ภาพคล่องต า่อาจท าใหก้องทุนไม่สามารถจ าหน่ายหลักทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ี

เหมาะสม นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บังคบัต่างๆ ของตลาดหลักทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการ

เมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ขอ้กฎหมายหรือขอ้จ ากดัอื่นๆในระดบัประเทศ รวมถึงความไม่พรอ้มของ
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ระบบการช าระราคา เป็นตน้  ผูล้งทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในหลักทรพัยข์องตลาดเกิดใหม่น้ันอาจมี

สภาพคล่องต า่กว่าการลงทุนในประเทศพฒันาแลว้ 

3) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกองทุนหลักลงทุนในสินทรัพยห์ลายสกุลเงิน การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนอาจส่งผล

กระทบต่อมลูค่าของสินทรพัยท่ี์กองทุนหลกัลงทุนและผลตอบแทน หลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกัลงทุนอาจอยูใ่น

สกุลเงินท่ีต่างจากสกุลเงินของกองทุนหลกั กองทุนหลกัจึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงส่งผลต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบ้ียท่ีกองทุนหลัก

ไดร้บั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของค่าเงินสามารถส่งผลกระทบต่อราคาของหลกัทรพัยเ์ช่นกนั 

4) ความเส่ียงดา้นการกระจุกตวั  

เน่ืองจากลงทุนในตราสารทุนอยา่งจ ากดัจ านวน และอาจมีการลงทุนในสินทรพัยใ์ดสินทรพัยห์น่ึงมากเกินไป 

ซ่ึงอาจเป็นการเพิ่มความเส่ียงของความผนัผวนของผลการด าเนินงานในระยะสั้นได ้
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน 

K-CHANGE-A(A) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500 บาท 

 มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500 บาท 

K-CHANGE-SSF มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500 บาท 

 มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500 บาท 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นต า่ในการสัง่ซ้ือหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือ

หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆ ของบริษัทจดัการ

และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้ ารายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่

น้อยกว่าท่ีก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยู่

กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

การเปิดบญัชี 

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ใน

ค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจัดการ

ก าหนด พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีดงัน้ี 

 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบับริษัท 

3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติ

บุคคลและเง่ือนไขการลงนาม 

4) ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทน

นิติบุคคล 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความ

จ านงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน

เต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย  
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กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ี

มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่น

ใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย

เพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิด

ไวก้บัธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.

ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จ ากดั 

(มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนก าหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน การหกั

บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝาก

กระแสรายวนัในช่ือกองทุน หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารก าหนด 

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด 

สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธี

อื่นใดดงักล่าวไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

 

2.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ี

เป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดยสามารถสมคัรบริการ

ไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุน

ท่ีมีบญัชีกองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds 

และ K PLUS หรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุก

วนัท าการซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ไดท่ี้ App Store (iOS) 

และ Play Store (Android)  

 

4.  บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสม า่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนดหรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติเป็น

ประจ าตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรบัทราบเง่ือนไขและส่งค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอไดท่ี้

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 
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ส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะท ารายการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

จะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน เวน้แต่

เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บั

เงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็น

กรณีพิเศษ  

 

ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบญัชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการท าการปิดบญัชีกองทุนไม่

ว่าดว้ยเหตุใดๆ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรบัช าระค่าซ้ือหน่วย

ลงทุน รวมถึงไดท้ ารายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้ 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ และ

วนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได ้ไม่ว่าจะดว้ย

เหตุใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้ 

 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รบัช าระ บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเท่าท่ีสามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือตาม

สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ  
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้

เห็นว่าการจดัสรรในกรณีดังกล่าวจะท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมี

ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนไม่ไดร้ับการจดัสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือ

วนัท่ียุติโครงการแลว้แต่กรณี 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

K-CHANGE-A(A) มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน 500 บาท 

 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ 50 บาท 

K-CHANGE-SSF มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน ไม่ก าหนด 

 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ ไม่ก าหนด 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขั้นต า่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่

ขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตาม

ช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆ ของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึง

บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจ

ใหท้ ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นต า่น้อยกว่าท่ีก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการ

ส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชัดเจน แลว้น าใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 
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3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

สามารถดาวน์โหลด K-My Funds และ K PLUS ไดท่ี้ App Store (iOS) และ Play Store (Android) 

 

ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท า

รายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ การไม่ขาย 

ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

โดยค านวณจากราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินท่ีสัง่ขายคืน

โดยคูณจ านวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน

ดว้ยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน  

 

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมี

จ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนมีมูลค่าต า่กว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต า่ บริษัทจดัการอาจด าเนินการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดตามจ านวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึงเป็นไปตาม

เง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซื้ อไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

 

การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนั

ถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บ

รวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการ
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จดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา  ซ่ึง

วันหยุดท าการดังกล่าวหมายรวมถึง วันหยุดท าการของกองทุนหลัก วันหยุดท าการของประเทศ/ตลาด

หลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกัลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดท าการของตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือ

ขาย วนัหยุดท าการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

และ/หรือวนัหยุดท าการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม  

 

บริษัทจดัการจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทุน และหรือวิธีการอื่นใดท่ี

บริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณี

ท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ีช่องทางการรับช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบ

ล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

1.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบ

ค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชัดเจน แลว้น าใบค าสัง่สับเปล่ียน

หน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ต

กสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ท่ี App Store (iOS) และ Play Store 

(Android) 

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด ส าหรบัการ

สัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้ับหลังระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายใด 

บริษัทจดัการจะท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชร้าคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี  
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1) การก าหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการซ้ือ

ขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและ

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดท้ ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกั

ดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

2) การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการ

ซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางหรือ ณ ส้ินวนัท าการก่อนหน้าวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัท

จดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

สิทธิในหน่วยลงทุน  

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางไดร้บัช าระเงิน

ค่าซื้ อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรับค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ชัว่คราวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึง

เหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซื้ อคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้งโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของ

มูลค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิ ธีการ

ใดๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐาน

การไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตาม
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ขอ้ (2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่ง

ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระส าคญั 

2. อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตน

อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์

และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้

กระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด

กรณีหน่ึง ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียง

หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุน

ของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติั

หน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้ 

2. กรณีท่ีเอกสารหรือขอ้มูลท่ีบริษัทจดัการไดร้บัจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่

ครบถว้น  

3. กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ

ฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายต่างๆ เป็นตน้  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ใน

กรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือ

ก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่กองทุน ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถ
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ด าเนินการเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นตน้ ทั้งน้ี 

เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมาย

ของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

5. กองทุนมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ

สหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนิน

กิจกรรมในสหรฐัอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคล

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดผูล้งทุนกลุ่มพิเศษ(สะสม

มูลค่า) เป็นการชัว่คราวหรือถาวรตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 3 วนัท าการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

ช่องทางที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัท

จดัการ และขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888 

 

  

http://www.kasikornasset.com/
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการ

มีดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เครื่องมือการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee 

คือ รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity 

Fee คือ 30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุน

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดย

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจาก

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

(Swing Pricing) (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง

สภาพคล่องอื่นได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป 

เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อย่างใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรบัเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ได้ตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลด
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มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี 

ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัท

จดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการน้ัน 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะ

พิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะเรียก

เก็บในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอยา่ง

ใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม (swing pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งก าหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ย

สูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (อตัรา Swing Factor) และ Swing 
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Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดย

พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย

สินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของ

กองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ี

สามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกิน

กว่า Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณ

จากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ย

มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing พร้อมกับเคร่ืองมือ Anti-Dilution 

Levies – ADLs แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ใน

แต่ละครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพิ่ม

ไดไ้ม่เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการ

พิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน  ทั้งน้ี

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ี

เรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

พิจารณาใชอ้ัตรา Swing Factor ในอัตราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
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1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอยา่ง

ใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และก าหนด ADLs Threshold โดยมีหลกัการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของ

บริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐาน

และหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและ

เง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ี

สดัส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี

ค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  

ค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) 

หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 

(switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถก าหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

(2) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม 

การใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุน

ในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้

ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน 
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ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียก

เก็บค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ี

ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่

เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ี

ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา

และหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนั

ท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บั

การจดัสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน

ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณา

ก าหนดอัตรา ADLs ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ  ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

จะตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัท าการ 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของ

ตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุน

รวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ร่วมกับเคร่ืองมือ Liquidity Fee, Swing Pricing, 

ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ หากบริษัทจดัการ

พิจารณาแลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอน

หน่วยลงทุนท่ีเกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

จากตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีท าใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิบัติกบัค าสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัค าสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีท ารายการดว้ย 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Notice Period ร่วมกบัเคร่ืองมืออื่น ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้

บริษัทจดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้น

โครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้

ล่วงหน้า ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ

และในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้ง

กบักองทุนปลายทางได ้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

ก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 
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2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัท าการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate 

Threshold ได้ บริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการ

ก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ใน

การขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออก

ของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลู

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ี

สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันท าการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของ

กองทุน เทียบกบั มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัท

จดัการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช ้

Redemption Gate 

4. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะน าไปท า

รายการในวนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

และค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่ส่วนท่ี

เหลือไดเ้มื่อบริษัทจดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการยกเลิกค าสัง่ดงักล่าว และเมื่อบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใช้

ระบบ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate 

ตามราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่อง

เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า 

Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 
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7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใชร่้วมกับเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง

สภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นต า่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบั

เพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดย

จะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ 

การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ 

(ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณา

ยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกค าสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการน้ัน 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

กองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

ก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน และก าหนด

ระยะเวลาท่ีจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวห้รือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดังกล่าวจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุ

จ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 
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1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

รวมทั้งกรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยส าคญั 

1. ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

2. มีเหตุการณ์ท่ีท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงิน

ออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

3. มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึง

เหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ

ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี 

ทน.11/2564 เร่ือง หลักเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่ราย

ยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

- การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระหน้ี (side pocket) 

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

การก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยส าคญัต่อ

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ี

สมเหตุสมผล เมื่อไดร้บั ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถใชว้ิธีการค านวณมลูค่า

หน่วยลงทุนโดยบนัทึกมลูค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีได้

บนัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผูม้ีสิทธิท่ีจะไดร้บัเงินภายหลงัจากท่ีสามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นน้ันได ้
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สิทธิและขอ้จ  ากดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จ  ากดัการใชส้ิทธิออกเสียง 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

 

ขอ้จ  ากดัในการโอน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม  

3. การโอนตามค าสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจ าน าหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 ส าหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลักฐานการรบัโอนตาม

กฎหมาย  

 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บั

โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงั

ผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดง

สิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน

กรณีดงัต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมี

ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยูภ่ายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนดงักล่าวไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน และไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน า

เป็นหลกัประกนั 
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การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็น

หลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือ

ในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในหวัขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสาร

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”) 

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัท

จดัการกองทุนรวม 

ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงและการ

ด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู ้ถือหุน้ได้ตามวิธีการท่ีประกาศใน website ของบริษัทจัดการ 

(www.kasikornasset.com) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ท่ี โทร. 1207, 0 2033 9999 หรือ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2299 1111 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ  

ไม่มี 

 

การวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย : 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ี

อยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

ท่ีอยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 

  

http://www.kasikornasset.com/
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุน  

รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์   กรรมการ 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์     กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายพีรภทัร ฝอยทอง   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ 

จ านวน 240 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565)  
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มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ 

1,066,027,877,258.85  บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565) 

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการกองทุนมลัติแอสเซท 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการกองทุนมลัติแอสเซท  

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายวิเคราะหแ์ละบริหารความเส่ียง 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหาร ฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นายภราดร เอี่ยวปรีดา   ผูร่้วมบริหาร ฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวนินัทธ ์วงศเ์สง่ียม   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

นายสารชั อรุณากรู   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุวีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
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ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน,  

University of Texas at Austin 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาการบญัชี (International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

คณุพีรกานต ์ศรีสุข - Master of Science in 

Finance, London School of 

Economics and Political 

Science (LSE),  

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Product Controller (Associate) 

Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE 

BANK (LONDON, UNITED KINGDOM) 

-Risk & Control Analyst 

Exotic Trade Review (Equity & Rates 

Derivatives), DEUTSCHE BANK (LONDON, 

UNITED KINGDOM) 

 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

http://www.kasikornasset.com/
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รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-888-8888 

 ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) โทร. 1572 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-777-7777 

 ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-285-1555 

 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  โทร. 02-359-0000 

 ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-629-5588 

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-274-9400 

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เพื่อลูกคา้ Unit-Link โทร. 02-274-9400 

 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั โทร. 02-820-0100 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร. 02-658-5050 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จ ากดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทร. 1351 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากดั โทร. 02-695-5555 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-7000  

 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-305-9000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 02-672-5999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-648-1111 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-841-9000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-857-7000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั โทร. 02-088-9100, 02-343-9500 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั โทร. 02-633-6000 กด 5 

 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากดั โทร. 02-949-1000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-217-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777 

 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-205-7000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไพน์ เวลท ์โซลูชัน่ จ ากดั โทร. 02-095-8999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั โทร. 02-697-3700 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-646-9650 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร. 02-658-5050 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-660-6688 
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 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-8000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-352-5100 

 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-009-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-088-9797 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  โทร. 02-680-1111, 02-680-1000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-5800 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-080-2888 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทร. 02-207-2100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทร. 02-861-5508 

บริษัทหลักทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จ ากดั โทร. 1240 กด 8รายช่ือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั  

 

นายทะเบียนของกองทุน  

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร. 0 2299 1111 

นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี 

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง  

นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์ 

นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

นางสาว โชติมา กิจศิรกร  

นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20)  

เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

อตัราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ของสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาใน

ประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ี

สามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาใน

ต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ี

สามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการ

หน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือ

สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ธนาคาร

พาณิชย ์บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์และ

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การท าธุรกรรม reverse repo ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การท าธุรกรรม securities lending ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การลงทุนในตราสารท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายใน 

SET / ตราสารท่ีไม่ไดซ้ื้อขายอยูใ่นกระดานซ้ือขาย

หลกัทรพัยส์ าหรบัส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET /  

ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร 

Basel III ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระบบของ Organized Market 

หรือเทียบเท่า (total SIP) 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 15 

- การท าธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ลดความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

- การท าธุรกรรม derivatives ท่ีมใิช่เพื่อการลดความ

เส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 
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อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

- การลงทุนในหุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การลงทุนในการลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารกึ่ง

หน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูก ของผูอ้อกรายใด

รายหน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน 

(financial liability) ของ 

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน 

- การลงทุนในหน่วย CIS ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุน 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 16 พฤษภาคม 2562  ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2565 

 

 อตัราตามโครงการ (2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 64/65 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

 K-CHANGE-A(A) 

 K-CHANGE-SSF * 

 

ไม่เกิน 3.00 

ไม่เกิน 3.00 

 

1.50 

ยกเวน้ 

 

1.50 

ยกเวน้ 

 

1.50 

ยกเวน้ 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

- K-CHANGE-A(A) 

- K-CHANGE-SSF * 

 

ไม่เกิน 3.00 

ไม่เกิน 3.00 

 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

1.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  
- K-CHANGE-A(A) 

อตัราเท่ากบัคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนของกองทุนตน้ทาง 

หรือค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทาง แลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 

- K-CHANGE-SSF * 

 สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ 

 

 สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 

  - ไปยงั SSF บลจ.อื่น  

  - ไปยงั SSF ภายใน บลจ.กสิกรไทย 

 

เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะน้ัน 

 

ไม่เกิน 1.50 

ไม่เกิน 1.50 

 

1.50 

ยกเวน้ 

 

1.00 ** 

ยกเวน้ 

 

1.00 

ยกเวน้ 

1.4.  ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง

ท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) กรณีถือครองหน่วยลงทุน

น้อยกว่า 1 ปี 

- K-CHANGE-A(A) 

- K-CHANGE-SSF * 

 

 

 

ไม่มี 

ไม่เกิน 1.50 

 

 

 

ไม่มี 

1.50 

 

 

 

ไม่มี 

ยกเวน้ *** 

 

 

 

ไม่มี 

ยกเวน้ *** 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามทีจ่า่ยจริง) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

  K-CHANGE-A(A) 

  K-CHANGE-SSF  

 

อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได ้

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ  
หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็น

กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ)(3) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 1.03 1.07 **** 1.28 

3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.03 0.03 0.03 

3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.04 0.04 0.04 

3.4. ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพิมพ ์จดัส่งรายงาน 

ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.01 

3.5. ค่าตรวจสอบบญัช ี ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 - - 
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 อตัราตามโครงการ (2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 64/65 

3.6. ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสาร ตามท่ีจ่ายจริง 0.02 - - 

3.7. ค่าใชจ้่ายในการแกไ้ขโครงการ ตามท่ีจ่ายจริง - 0.01 - 

3.8. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(4)
 ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี่เรียกเก็บจากกองทุน 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07%  

ของจ านวนเงินทุน 

ของโครงการ 

- - - 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไมเ่กิน 1.07% ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - - 

5. อตัราสว่นค่าใชจ้า่ยทั้งหมดตอ่มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ
(1)(5) (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ)(3) 

ไม่เกิน 4.8685  

ตอ่ปี 

1.14 1.16 1.37 

 

* หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (K-CHANGE-SSF) เร่ิมเสนอขายตั้งแต่วนัท่ี 11 พ.ค. 2563 เป็นตน้ไป 

** บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน กรณีสับเปล่ียนไปยัง SSF บลจ.อ่ืน ในอัตรา 

1.00% ของมูลคา่หน่วยลงทุน ตั้งแต่วนัท่ี 15 มี.ค. 2564 เป็นตน้ไป  

*** บริษัทจดัการยกเวน้ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง (Exit Fee) ส าหรบัการถือครองต า่

กวา่ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 11 พ.ย. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2565 

**** บริษัทจดัการปรบัเพ่ิมค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเป็น 1.2840% ต่อปี ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ตั้งแต่วนัท่ี 7 พ.ค. 2564 เป็นตน้ไป 

 

(1) บริษัทจดัการอาจเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปี นับแต่วนัท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย

ดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 

(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมภาษีมูลคา่เพ่ิมแลว้ 

(3) มูลคา่ทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลคา่หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลคา่หน้ีสินทั้งหมดไมร่วมถึงค่าธรรมเนียมการ

จดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4) คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

(5) ไมร่วมคา่นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจาการซ้ือขายหลกัทรพัย์ 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงิน และการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุน 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 

 

 
 

 

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

 

 

 

 

รายละเอียดการและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ี 

กองทุนลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
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รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ตอ่) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุน กบัเกณฑม์าตรฐาน 

ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค พอสซิทฟี เชนจ ์หุน้ทุน–A ชนิดสะสมมลูค่า (K-CHANGE-A(A)) 

(1) ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั  

                                             ( % ตอ่ปี) 

ปี 2562* 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 17.34 73.02 10.82 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 10.29 13.85 23.39 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 

13.17 28.61 20.53 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

10.28 26.52 10.52 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัท าการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

(2) ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2565 

  ตั้งแตต่น้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี  

(%) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -18.55 -1.58 -24.55 -14.35 22.78 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -7.56 -3.05 -5.17 4.50 12.93 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน (%ตอ่ปี) 

31.49 33.04 27.90 23.48 23.84 

ความผนัผวน (Standard 

deviation) ของตวัช้ีวดั** 

17.12 18.32 15.96 12.75 18.17 

** ตั้งแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป กองทุนเปล่ียนตัวช้ีวัดเป็นดัชนี MSCI ACWI Gross Total 

Return USD (100%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนดส์เตอรลิ์ง แลว้ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้น

อัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตรา

แลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 10% 

ก่อนวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่า

เป็นสกุลเงินปอนดส์เตอรลิ์ง แลว้ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่า

สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 75% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท 

ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 25% เป็นตวัช้ีวดั 

*** ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจ้ัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ

ด าเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 
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กองทุน K-CHANGE-A(A) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี 

(หรือนับตั้งแต่จดัตั้งกองทุน ในกรณีท่ีกองทุนจดัตั้งมาไม่ถึง 5 ปี) จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา 

เท่ากบั -33.97% 

 

ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค พอสซิทฟี เชนจ ์หุน้ทุน ชนิดเพื่อการออม (K-CHANGE-SSF) 

(1) ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั  

                                             ( % ตอ่ปี) 

ปี 2563* 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 50.23 10.75 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 22.64 23.39 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 

21.07 20.54 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

14.52 10.52 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัท าการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

(2) ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

  ตั้งแตต่น้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -18.56 -1.58 -24.56 -14.38 16.68 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -7.56 -3.05 -5.17 4.50 18.58 

ความผนัผวน (Standard 

deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 

31.49 33.05 27.90 23.48 22.98 

ความผนัผวน (Standard 

deviation) ของตวัช้ีวดั** 

17.12 18.32 15.96 12.75 13.20 

** ตั้งแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป กองทุนเปล่ียนตัวช้ีวัดเป็นดัชนี MSCI ACWI Gross Total 

Return USD (100%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนดส์เตอรลิ์ง แลว้ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้น

อัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตรา

แลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 10% 

ก่อนวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่า

เป็นสกุลเงินปอนดส์เตอรลิ์ง แลว้ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่า

สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 75% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท 

ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 25% เป็นตวัช้ีวดั 

*** ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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**** เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจ้ัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ

ด าเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

กองทุน K-CHANGE-SSF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี 

(หรือนับตั้งแต่แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมาไม่ถึง 5 ปี) จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -33.97% 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จ  ากดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจ านวน  8 

อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัต า่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลาง

และยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณม์ีความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงต า่มาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ใน

ระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดับต า่ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ใน

ระดบัสูงกว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจ

มีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุด และมีความเส่ียงต า่ท่ีสุด มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย

และคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้ับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงต า่มาก มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม

อื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงต า่ มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้

ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า

อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

 

’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดับท่ีสูงกว่า มี

ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อ

เทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตต า่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตใน

ระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings) 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นส าหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหน้ีตามเง่ือน ไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศ

ซ่ึงก าหนดโดยฟิทช ์โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อย

ท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหก้บัตราสาร

ทางการเงินท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลกัษณ์ 

“+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีก าหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่

อาจเทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดับปาน

กลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ความสามารถใน

การช าระหน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตรา

สารท่ีไดร้บัการจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวส าหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอนัดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงก าหนดโดย

ฟิทช์โดยอันดับความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทาง

การเงินท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

โดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการ

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

อยา่งไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ

ช าระหน้ีโดยตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบ

ต่อความสามารถในการช าระหน้ีไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ี

อื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดับความน่าเช่ือถือทุกอนัดับ เพื่อแยก

ความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้

เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือส าหรับประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกัน

ภายในอนัดับความน่าเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อทา้ยดังกล่าวส าหรับอันดับความ

น่าเช่ือถืออนัดบั ”AAA(tha)” หรืออนัดบัท่ีต า่กว่า “CCC(tha)” ส าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว  
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อก

ตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ

สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกวา่กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสงูกว่า อยา่งไรก็ดีบริษัท

ผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษทัผู ้

ออกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ี

น้อยกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความ

เส่ียงจากความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลให้

บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้ับการช าระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ช าระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

 

อนัดบัเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวัเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการช าระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-1 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และ

มีความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับการจดัอนัดับเครดิตท่ี P-3 ส าหรับเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตใน

ระดบัท่ียอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตต า่หรือน่ากงัวลและ

มีความไม่แน่นอนในความสามารถในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้ับจาก Standard & Poor’s 

บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ

สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกวา่กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสงูกว่า อยา่งไรก็ดีบริษัท

ผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษทัผู ้

ออกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ี

น้อยกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความ

เส่ียงจากความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลให้

บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้ับการช าระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ช าระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่าง

ของคุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

 

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือท่ีเรียกว่ากรมธรรมป์ระกนัชีวิต

ควบการลงทุนไดภ้ายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือ ตวัแทนหรือนายหน้า

ประกันชีวิตท่ีบริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งน้ี การซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมี

ขอ้ก าหนด และวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกนั

ชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุนก่อนตดัสินใจ และบริษัทประกนัชีวิตอาจจะใชว้ิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วย

ลงทุน (omnibus account) 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบ้ริการท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit-

Linked Life Policy) ได ้ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดย

ประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีดงัน้ี ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง

ได ้ 

(1) มูลค่าขั้นต า่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ต า่  

ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตน้ัน บริษัทจดัการไม่ก าหนดมูลค่าขั้นต า่ของการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่  

อย่างไรก็ตาม แบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับกรมธรรม์ประกัน ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถใชสิ้ทธิตามกรมธรรมป์ระกนัได ้เช่น การเวนคืนกรมธรรม ์และมีสิทธิในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เลือก

สดัส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสบัเปล่ียนกองทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน ซ่ึงแบบ

ประกนัชีวิตควบการลงทุนน้ีมีค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิต เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นตน้ 

ดงัน้ัน บริษัทประกนัชีวิตอาจมีขอ้ก าหนดในเร่ืองมูลค่าขั้นต า่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต า่ของการ

สัง่ขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต า่ของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต า่ และจ านวน

หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต า่ ซ่ึงอาจแตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

และหรือเอกสารประกอบการขายท่ีจดัท าโดยบริษัทประกนัชีวิต  

 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกนั

ชีวิต หรือตวัแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

ทั้งน้ี ระยะเวลาในการสัง่ซ้ือจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

โดยค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารและเงินจองซ้ือครบถว้น และไดพ้ิจารณา

อนุมติักรมธรรมแ์ลว้ และจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขาย

หน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผูล้งทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต อาจปฏเิสธค า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต พิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือ
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หน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อ

ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต และหรือค าสัง่ดงักล่าวหรือผูล้งทุน

เป็นบุคคลท่ีอาจเขา้ข่ายลกัษณะการกระท าผิดการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย ตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้งการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรือผูล้งทุนเขา้เง่ือนไขเป็นบุคคลท่ีบริษัทประกนัชีวิต

มีขอ้สงวนสิทธิในการพิจารณารบัประกนั  

 

(3) การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(3.1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขั้นต า่ในการขายคืนหน่วยลงทุน 

เง่ือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนเพิ่มเติมตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และหรือเอกสารการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้ับจาก

บริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด และ

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกนัชีวิตไดร้ับเอกสารหลักฐานครบถว้น ตามกฎเกณฑข์อง

บริษัทประกนัชีวิตน้ันๆ  

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วย

ลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือในกรมธรรม ์ 

(3.2) การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

บริษัทประกนัชีวิตอาจด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนมาช าระค่าการประกนัภยั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์ตาม

อัตราและวิธีการท่ีก าหนดในกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใชจ้่ายดังกล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสุดไดต้ามช่องทางท่ีบริษัทประกนั

ชีวิตจะเปิดเผยในเอกสารประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต  

 

(4) การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วนัถัดจากวนัท าการท่ีค านวณราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ี

เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้งประกาศก าหนด บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าท่ีตอ้งช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากบริษัท

จัดการใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีซ้ือประกันชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการท่ี

ค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการ

ของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม 

และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และมีวิธีการช าระเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน  

 

(5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บับริษัทประกนัชีวิตภายใตก้รมธรรมป์ระกนั

ชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัท
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จัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์

ประกนัชีวิตควบการลงทุน อน่ึง บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) 

และการขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) (3.1) ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วย

ลงทุน  

 

(6) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรม ์โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอรม์ท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุน

รวมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดไวเ้ท่าน้ัน โดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่าน

บริษัทประกนัชีวิต การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดหน่ึง (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตาม

เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็น

ผูด้ าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซ่ึงไดห้ักค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน(ถา้มี) เพื่อน าไปช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กิดรายการ

ดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราวและหรือถาวร

ในกรณีท่ีบริษัทประกนัชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ี

จ านวนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางต า่กว่าจ านวนขั้นต า่ท่ีบริษัทประกันชีวิตก าหนดในการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

 

ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง การก าหนดราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนเมื่อส้ินวนัท า

การท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ และท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี)  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนเมื่อส้ินวนัท า

การซ้ือขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการไดร้ับค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง หรือวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัท

ประกนัระบุใหเ้ป็นวนัท าการซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง โดยจะตอ้งเป็นวนัท าการท่ีบริษัทถือว่าไดร้บัช าระเงิน

ค่าซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้ านวณราคาขายและราคารบัซื้ อคืนในการสบัเปล่ียนการ

ถือหน่วยลงทุนขา้งตน้จะตอ้งเป็นราคาท่ีไดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

 

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตทุกวนัและเวลาท าการตามท่ี

บริษัทประกนัชีวิตก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ใหช้ดัเจน ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะไม่ด าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตระบุไวใ้นแบบฟอรม์

หรือกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะยกเลิกค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวทนัที โดยไม่จ าเป็นตอ้ง

แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

ผูล้งทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนน้ัน

ไดเ้สร็จสิ้ นสมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูจ้ัดส่งหนังสือยืนยนัการท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันท่ีไดด้ าเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ส าหรับกรณีการสับเปล่ียนหน่วย
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ลงทุนอตัโนมติัและการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานยนืยนัการรบัค าสัง่ครั้ง

แรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนได้

ตามวิธีท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

(7) วนัและเวลาในการขายหน่วยลงทุน รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือ ขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตไดทุ้กวนัและเวลาท าการ

ท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกี่ยวกบักองทุน ไดแ้ก่ การซ้ือหน่วย

ลงทุน (การช าระเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรม์

ประกนัชีวิต) การสบัเปล่ียนกองทุน การสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติัได ้

โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอรม์และปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

 

(8) สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี

เพียงอยา่งเดียว ดงัน้ี  

(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่า

กรณีใดทั้งส้ิน  

(ข) ผู ้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น

หลกัประกนั  

(ค) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการท ากรมธรรมป์ระชีวิตควบการลงทุน

ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการ

ขายหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนและไดท้ ารายการขายคืนหน่วยลงทุนแลว้  

(ง) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกนั

ชีวิตจะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซ้ือและขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนาม

ของบริษัทประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้บั

ขอ้มลูกองทุนอาจล่าชา้กว่าไดร้บัจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นตน้  

(จ) สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบ้ียประกนัในการลงทุนในกองทุนรวม  

(ฉ) สิทธิในการขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(ช) สิทธิในการไดร้บัทราบรายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีรบัจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต

ท่ีเสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตน้ัน  

(ซ) สิทธิในการรบัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทจดัการ บริษัทประกนัชีวิต รวมทั้งช่ือ และเลขท่ี

ใบอนุุญาตตวัแทนประกนัชีวิต  

(ฌ) สิทธิในการไดร้ับทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกับหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับค าแนะน าเพื่อซ้ือ

หน่วยลงทุนน้ัน ตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(ญ) สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อ

การตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการเพื่อการ

ควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นตน้  

(ฎ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน

ท่ีฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซ้ือกรมธรรม ์ รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืน

หน่วยลงทุน เป็นตน้  

(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรบัการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  
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(ฐ) สิทธิในการรอ้งเรียนผ่านช่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียนตามท่ีบริษัทก าหนด  

บริษัทจดัการ และบริษัทประกนัชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงาน

ท่ีมีอ านาจอื่น  

 

(9) การจดัส่งรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(1) การจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจ าปีของกองทุน  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจ าปีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

หลงัจากท่ีไดร้บัเอกสารจากบริษัทจดัการ  

(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงสถานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินดังกล่าวไดท้างโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

หรือรอ้งขอรายงานแสดงสถานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกนัชีวิตไดไ้ม่เกินเดือนละหน่ึงครั้งโดยไม่เสีย

ค่าธรรมเนียม  

 

(10) ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บจากบริษัทประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน  

บริษัทจดัการอาจยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายและหรือค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บับริษัท

ประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกนัชีวิตอาจพิจารณา

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัชีวิตควบการลงทุนหรือตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนไม่ไดข้ึ้ นอยู่สถานะทางการเงินหรือผล

การด าเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อา้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุน

รวมไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน หรือ www.kasikornasset.com 

3. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผู ้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกับท่ีบริษัทจดัการ

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถ

ขอดูขอ้มลูไดท่ี้บริษัทจดัการ ตวัแทน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

และประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัท

จดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ www.sec.or.th 

8. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อมีความเขา้ใจในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม

ของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะทางการเงินของผู ้

ลงทุน 

9. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

10. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่า

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือได้

ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

http://www.sec.or.th/

