หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 16 สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500
K Lifestyle Fund 2500 : K-2500

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500

1

หนังสือขอให้ทารายการขายคืนอัตโนมัติ

ข้าพเจ้า ...................................................................................................................................

เลขที่บญ
ั ชีกองทุน …………………………………………………………………………………….
ได้ซอหน่
ื้ วยลงทุนกองทุน K Lifestyle Fund 2500 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะให้บริษัทดาเนิ นการ ดังนี้


ทารายการขายคืนอัตโนมัติ เฉพาะผลตอบแทนของกองทุน



ไม่ตอ้ งทารายการขายคืนอัตโนมัติ

ลงชื่อ .......................................................... ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
วันที่ .............................................
หมายเหตุ 1. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ใด ๆ บริษทั จะไม่ทารายการขายคืนอัตโนมัติ
2. นายทะเบียนจะถือว่าข้อมูลหนังสือขอให้ทารายการขายคืนอัตโนมัติฉบับล่าสุดเป็ นการยกเลิกหนังสือฉบับเดิม
และให้ใช้หนังสือฉบับนี้ แทน
3. หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อสาขาธนาคาร หรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือ ติดต่อ ส่วนบริการผูล้ งทุน บลจ.กสิกรไทย โทรศัพท์ 02 673 3888 โทรสาร 02 673 3988

สาหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์
ผูร้ บั .................................................

ผูต้ รวจสอบข้อมูล .........................................

วันที่ .................................................

วันที่ ...........................................................

ผูแ้ ก้ไขข้อมูล ......................................
วันที่ ....................................................
ต้นฉบับสาหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์
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หนังสือขอให้ทารายการขายคืนอัตโนมัติ

ข้าพเจ้า ...................................................................................................................................
เลขที่บญ
ั ชีกองทุน …………………………………………………………………………………….
ได้ซอหน่
ื้ วยลงทุนกองทุนในกลุ่ม K Lifestyle Fund 2500 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะให้บริษทั ดาเนิ นการ ดังนี้


ทารายการขายคืนอัตโนมัติ เฉพาะผลตอบแทนของกองทุน



ไม่ตอ้ งทารายการขายคืนอัตโนมัติ

ลงชื่อ .......................................................... ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
วันที่ .............................................

หมายเหตุ 1. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ใด ๆ บริษทั จะไม่ทารายการขายคืนอัตโนมัติ
2. นายทะเบียนจะถือว่าข้อมูลหนังสือขอให้ทารายการขายคืนอัตโนมัติฉบับล่าสุดเป็ นการยกเลิกหนังสือฉบับเดิม
และให้ใช้หนังสือฉบับนี้ แทน
3. หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อสาขาธนาคาร หรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือ ติดต่อ ส่วนบริการผูล้ งทุน บลจ.กสิกรไทย โทรศัพท์ 02 673 3888 โทรสาร 02 673 3988

สาหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์
ผูร้ บั .................................................

ผูต้ รวจสอบข้อมูล .........................................

วันที่ .................................................

วันที่ ...........................................................

ผูแ้ ก้ไขข้อมูล ......................................
วันที่ ....................................................
สาเนาสาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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กองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500
K Lifestyle 2500 : K-2500
ลักษณะสาคัญ
ประเภท
อายุโครงการ
วันที่ได้รบั อนุมตั ิให้จดั ตั้งและ
จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
จานวนเงินทุนของโครงการ
รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมผสมแบบกาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
ประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ไม่กาหนดอายุโครงการ
18 เมษายน 2550
24 พฤษภาคม 2550
5,000 ล้านบาท
1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

ประเภทและนโยบายการลงทุน
1. ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสมที่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก
รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนใน
ตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้มีระดับความเสี่ยง
ที่เหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของกลุ่มผูล้ งทุนเป้ าหมายของกองทุน โดยกองทุนมุ่ง
จะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารทางการเงินให้เหมาะสมกับผูล้ งทุนที่เกิดในช่วงปี
พ.ศ. 2500 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จากัด
อัตราส่วน โดยการลงทุนในหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับใน
กองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
อีก (cascade investment)
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การลงทุนในตราสารแห่งทุนเกินอัตราส่วนที่กาหนดไว้ขา้ งต้นโดยมิได้เกิดจากการลงทุนใน
ตราสารแห่งทุนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดาเนิ นการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็ นไปตามกาหนดข้างต้นภายใน 30 วันทา
การนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
นโยบายการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนป้ องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่คา่ เงินบาทต่อสกุลเงินต่างประเทศ
อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่ องจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจลดการป้ องกันความเสี่ยงด้าน
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อัตราแลกเปลี่ยนลง หรือกรณีที่ค่าเงินบาทต่อสกุลเงินต่างประเทศแข็งค่าขึ้ นอย่างต่อเนื่ องจนอาจส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจเพิ่มการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้มากยิง่ ขึ้ น เป็ นต้น
ตัวชี้ วัด (Benchmark)
เนื่ องจากกองทุนนี้ เป็ นกองทุนรวมผสมที่ปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของ
ผูล้ งทุน บริษัทจึงจะปรับเกณฑ์การวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนทุกๆ 2 ปี โดยตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564
เป็ นต้นไป กองทุนจะใช้ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2%) ดัชนี ตราสารหนี้ ภาครัฐระยะสั้น (71%)
ผลตอบแทนรวมสุ ท ธิ ของดัชนี พันธบัต รรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (21%) และ
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสาร
อยู่ในระดับ A- ขึ้ นไป อายุ 1 - 3 ปี (6%) โดยในการปรับเปลี่ยนการคานวณเกณฑ์การวัดผลการดาเนิ นงานนั้ น
จะปรับสัดส่วนของดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
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คาถาม/คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
1.1 กองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร
กองทุนนี้ เป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
1.2 กองทุนนี้ มีจานวนเงินทุนของโครงการเท่าใด
5,000 ล้านบาท โดยบริษัทจัดการอาจจะดาเนิ นการเพิ่มจานวนเงินทุนของกองทุนจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเงื่อนไขที่กฎหมาย ก.ล.ต.กาหนด
1.3 กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ นระยะเวลา
เท่าใด
การลงทุนในกองทุนนี้ เหมาะกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุ
หรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของผูล้ งทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2500 หรือก่อนหน้า
1.4 ปั จจัยใดทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
 ปั จจัยทางการเมือง เช่น ความมัน่ คงทางการเงิน นโยบายของภาครัฐ ได้แก่ นโยบายการเงิน นโยบายการ
คลัง ฯลฯ
 ปั จจัยทางเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ เช่น ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน อัตราเงินเฟ้ อ ฯลฯ
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะตลาดทุน เช่น นโยบายของภาครัฐต่อตลาดทุน พฤติกรรมการลงทุนของนัก
ลงทุนประเภทต่างๆ
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน เช่น ภาวะดอกเบี้ ย การเปลี่ยนแปลงด้าน
กฎหมาย การแข่งขัน ฯลฯ
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น การแข่งขัน ผูบ้ ริหาร ฯลฯ
1.5 กองทุนนี้ มีผปู ้ ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
1.6 กองทุนนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
30 เมษายนของทุกปี
1.7 คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่
มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง
1.7.1 กองทุนรวมกาหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่มี
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)อย่างไร
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจากัด net
exposure ที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินกว่าที่
ประกาศกาหนด
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1.7.2 ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่
มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงต่อ (Structured Note) เงินทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่างไร
หากราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์จนอาจ
ทาให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้ทนั เหตุการณ์โดยการคานวณอัตราส่วนในการ
ลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา
1.8 ท่านสามารถซื้ อกองทุนนี้ ควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม่
กองทุนนี้ เปิ ดให้ผลู ้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต โปรดติดต่อบริษัทประกันชีวิต
เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
การซื้ อหน่ วยลงทุนควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนดและวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื้ อขาย
กองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่ วยลงทุน รายละเอียดของกรมธรรม์ รายละเอียดการซื้ อขาย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คนขาย Unit Linked ก่อนตัดสินใจ
2.

กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดการซื้ อขายหน่วยลงทุนอย่างไร
2.1 วิธีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
การซื้ อหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งต่อไป 500 บาท
เมื่อผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทารายการขาย
หน่ วยลงทุนแล้ว จานวนหน่ วยลงทุนที่ผลู ้ งทุนจะได้รบั คานวณโดยจานวนเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
ได้รบั จากผูล้ งทุนหารด้วยราคาขายหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ในวันทาการซื้ อขายนั้น
การเปิ ดบัญชี
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการ
กาหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีดงั นี้
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคล
สาเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความ 1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ถูกต้อง
2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจ
บริษัท
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทน
นิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
4) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลง
นามแทนนิ ติบุคคล
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500

7

วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
1. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อแสดงความ
จานงในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน และชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
เต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
กรณีสั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่
มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด
ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้า
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั
ธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกาหนด
กรณีที่สั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชี
เงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันในชื่อกองทุน หรือบัญชีอนื่ ใดที่ธนาคารกาหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด
สิทธิในหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธี
อื่นใดดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้ว
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย)
ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชาระเงินอืน่ ใดที่
เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถสมัครบริการ
ได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่
มีบญ
ั ชีกองทุนแล้วเท่านั้น
3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds
และ K PLUS หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวัน
ทาการซื้ อขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS)
และ Play Store (Android)
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4. บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมา่ เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษัทจัดการ
กาหนดหรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็ น
ประจาตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเงื่อนไขและส่งคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอได้ที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังเวลาเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัท
จัดการจะทารายการขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขายหน่ วยลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะต้องเป็ นการให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผูถ้ ือหน่ วยที่แสดงความประสงค์จะให้บริษทั
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปี ละ 2 ครั้ง และมีชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ เวลา
8.00 น. ของวันที่บริษัทจัดการดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันทาการรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนดังกล่าวให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบทางไปรษณี ย์ โดยบริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ เท่ากับมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้ นทั้งหมด (มูลค่าเงินลงทุนหมายถึงจานวนหน่ วยลงทุนคูณด้วยมูลค่า
หน่ วยลงทุน) จาก
1. มูลค่าเงินลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งล่าสุด ซึ่งเป็ นมูลค่าที่คานวณโดยใช้
จานวนหน่ วยลงทุนที่สุทธิจากการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายนั้นแล้ว หรือ
2. มูลค่าเงินลงทุนในวันทาการที่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนครั้งล่าสุด ซึ่งคานวณโดยใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนที่
บริษัทจัดการใช้ในการจัดสรรหน่ วยลงทุนนั้น
โดยในเบื้ องต้น บริ ษั ท จัด การจะรับ ซื้ อคืน หน่ วยลงทุ น โดยอัต โนมัติ ปี ละ 2 ครั้งในเดื อ นพฤษภาคม และ
พฤศจิกายน บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะแจ้งให้ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่บริษัทพิจารณา
เห็นว่าการไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และสงวนสิทธิที่
จะไม่ดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนในอัตโนมัติให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายใดที่จะได้รบั เงินการขายคืนหน่ วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติตา่ กว่า 500 บาทสาหรับการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติในคราวนั้น
ผูส้ ัง่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นได้ เว้นแต่ บริ ษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะ
อนุ ญาตเป็ นกรณีพิเศษสาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย
การรับซื้ อคืนแบบปกติ
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่

500 บาท
50 บาท

1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบคาสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
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พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกร
ไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดย
สามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดย
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store
(Android)
สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทา
รายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
2.2 กรณีใดทีบ่ ริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติ
มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มี
ขึ้ นและดาเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(2) บุ คคลที่ ปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูล หรื อเอกสารใดๆ และ/หรื อ ไม่ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อ มูล ต่ อ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการที่บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
2.3 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนอย่างไร
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ งดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมลู ค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
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การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
นั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืน่ และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)
ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนิ นการ
แทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่ง
คาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
2.4 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่ง
อย่างไร
การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด
กรณีหนึ่ ง ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่
จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา
หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
2.5 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพือ่ รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้
เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกไปได้
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2.6 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต
กสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดย
สามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดย
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store
(Android)
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด สาหรับการ
สัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับหลังระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายใด
บริษัทจัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายถัดไป
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด สาหรับการสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทา
รายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะถือ
ว่าวันที่บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการแล้ว เป็ นวันที่คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนเข้ากองทุนมีผลสมบูรณ์
2.7 กองทุนนี้ กาหนดวิธีการโอนและข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุนอย่างไร
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้แก่ทายาทหรือผูร้ บั ประโยชน์ตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคาสัง่ ศาล
4. การโอนอันเนื่ องมาจากการบังคับจานาหน่ วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึง่ บริษัทจัดการเห็นสมควรอนุ มตั ิให้โอนได้
นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนนอกเหนื อจากกรณีที่ระบุขา้ งต้น
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน่ คาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียน
พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามข้อ 1 สาหรับการโอนหน่ วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4
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ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะต้องมาติดต่อ นายทะเบียนด้วยตนเองพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตาม
กฎหมาย
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั
โอนหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั
โอนภายใน 30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
1. การจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่อยูภ่ ายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เนื่ องจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่มี
สิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้ น และไม่มีสิทธินาหน่ วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
2.8 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา โทร. 0 2888 8888
3. สิทธิของผูถ้ ือหน่วย
3.1 กองทุนนี้ มีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคาขอเปิ ดบัญชีและใบคาสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ "วิธีการจองซื้ อหน่ วยลงทุน" หรือ “วิธีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน” และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้
ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนใน
นามของบริษัทจัดการจะดาเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผจู ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ น
หลักฐานภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการขายหน่ วย
ลงทุนแล้ว โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและจะต้องลง
ลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต่อเมื่อบริษัท
จัดการได้รบั ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อนั้นได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
จากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่บริษัทจัดการออกให้ในนามบริษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ใน
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กรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนมีหน้าที่จะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิไปให้นายทะเบียนบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ ณ
ที่ทาการของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ต้งั แต่วนั ทาการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่นาสมุดบัญชีแสดงสิทธิมา
บันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั ให้ถือว่าข้อมูลที่บนั ทึกในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนถูกต้องและรายการที่ปรากฏ
ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิจะถือว่าถูกต้องได้ต่อเมื่อข้อมูลตรงกับในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
3.2 กองทุนนี้ มีขอ้ จากัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่
ข้อจากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรร
หน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการ
ลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วย
ลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
3.3 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ที่ช่องทางใด
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิออกเสี ยงและการ
ดาเนิ นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ตามวิธีการที่ประกาศใน website ของบริษัทจัดการ
(www.kasikornasset.com)
3.4 หากผูล้ งทุนต้องการร้องเรียนจะทาได้อย่างไร
ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 1207, 0 2033 9999 หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ที่ โทร.0 2230 2240-1
3.5 กองทุนนี้ มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
3.6 ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เนื่ องจากกองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่จากัด
อัตราส่วน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มรี ะบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ
ของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวม
ปลายทางโดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornasset.com

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500

14

3.7 การวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่
อยูข่ องบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่อยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
4.1 รายชื่อคณะกรรมการ
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์
รายชื่อผูบ้ ริหาร
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นางสาวเอื้ อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางหทัยพัชร์ ชูโต
นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายยุทธนา สินเสรีกุล
นางสาวปิ ยะนุ ช เจริญสิทธิ์
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ
นางสาววรนันท์ กุศลพัฒน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
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4.2 จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565)
มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จานวน 229 กองทุน
4.3 มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565)
มูลค่าสินทรัพย์กองทุนรวมภายใต้การจัดการ 1,058,227,761,678.24 บาท
4.4 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร
นางสาวปรานี เกียรติชยั พิพฒ
ั น์

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน

4.5 รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
-ปริญญาโท สาขาการเงิน
ภารดี มุณีสิทธิ์
(International Programme)
คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะ
เศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประสบการณ์การทางาน
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนมัลติแอสเซท,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนผสม, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยง
ชีพ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา

จริยา
พิมลไพบูลย์

- ปริญญาโท สาขาการเงิน
(International Programme)
คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะ
เศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
นาวิน อินทรสมบัติ - Master of Business
Administration in Finance and
Derivatives,
University of North Carolina at
Chapel Hill, United States
- ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์การทางาน
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยง
ชีพ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ ายวิเคราะห์การลงทุน, กองทุน
บาเหน็ จบานาญข้าราชการ (กบข.)
- เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์,
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส, ฝ่ ายจัดการกองทุนมัลติแอส
เซท, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส, บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด
(มหาชน)
- ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์, บล. พรูเด้นท์ สยาม จากัด

ประสบการณ์การทางาน
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย จากัด
- Assistant Managing Director
Equity and Derivatives Trading Group
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Vice President
Direct Investment
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY CO.,LTD
- Chief Financial Officer,
CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD
- Assistant Vice President
กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
- Assistant Vice President
Investment Banking Department
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Exploration Engineer,
SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- Master of Business
พิศิษฏ์ ไชยพร
Administration,
The University of Texas at
Austin, United States
- Bachelor of Science in
Business Administration
(Economics),
Boston University,
United States
- Master of Science (Financial
นราธิป
Analysis and Fund
พฤทธิ์ธโนปจัย
Management), University of
Exeter,
United Kingdom
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาควิชาการธนาคารและการเงิน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประยุรพงศ์ เล้าอรุณ - Masters in Finance
London Business School,
United Kingdom
- ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนมัลติแอส
เซท, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนผสม, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนผสม, บลจ.
กสิกรไทย จากัด

- ผูจ้ ดั การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนมัลติแอสเซท,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การลงทุน ฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
, บลจ. กสิกรไทย จากัด

- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนมัลติแอสเซท
, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- Assistant Vice President, Fund Management
Department, Renaissance Fund Management Ltd.
- Assistant Portfolio Manager, Private Fund
Department, Philip Securities (Thailand)

ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารจัดการกองทุนรวมผสม
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน
4.6 รายชื่อตัวแทนจาหน่าย
 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888
 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
 ธนาคารออมสิน โทร. 1115
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทร. 02-274-9400
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า Unit-Link โทร. 02-274-9400
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บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด โทร. 02-820-0100
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทร. 02-026-5100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทร. 02-107-1860
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จากัด โทร. 02-695-5555
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โทร. 02-672-5999
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน) โทร. 02-648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-857-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด โทร. 02-088-9100, 02-343-9500
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด โทร. 02-633-6000 กด 5
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทร. 02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั ่ จากัด โทร. 02-095-8999
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด โทร. 02-697-3700
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทร. 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9797
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทร. 02-680-1111, 02-680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทร. 02-660-6666
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทร. 02-207-2100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทร. 02-861-5508
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทร. 1240 กด 8

รายชื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยถือว่า
ได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
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4.7 ใครเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
4.8 ใครเป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โทร. 0 2230 2240-1
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการ
รักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนด้วย
4.9 รายชื่อผูส้ อบบัญชีของกองทุน
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
นางสาว วันนิ สา งามบัวทอง
นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
นาย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย
นางสาว อริสา ชุมวิสูตร
นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
นางสาว โชติมา กิจศิรกร
นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2596 0500
5. ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีดุลยพินิจ
ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
- เครื่องมือการกาหนดให้ผลู ้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (liquidity fee) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ ร้อยละ
5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่ วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนหรือสับเปลี่ ยน
หน่ วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่า ยต่าง ๆ
ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน
หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็ จจริ งที่ มีอยู่และหรื อสมมติ ฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้องเท่ าที่ สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถ
ดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่ สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือ
ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาการ
ถือครองหน่ วยลงทุนในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกิน
อัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่
ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกัน
ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกได้
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนั้น
กองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ liquidity fee บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณา
ดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing
pricing) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบตั ิ Full swing pricing และ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งกาหนดอัตราที่จะใช้ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการ
คานวณที่ สะท้อนต้นทุ นในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุ นรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing Threshold โดยมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้อง
ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่ สดั ส่วนของมูลค่า
การซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold
ที่ บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุ ทธิ ของกองทุ น คานวณจากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน
(subscription) บวกมู ล ค่ า การสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น เข้า (switch in) หั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า การขายคื น หน่ วยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไป
ตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing พร้อมกับเครื่องมือ Anti-Dilution Levies – ADLs
แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่ละครั้งที่ใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุ
ไว้ในโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวันทาการที่
มีการใช้เครื่ องมือ Swing Pricing และบริ ษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุ นดังกล่ าวไปใช้ในการพิจารณาและหรื อ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ใน
วันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ ว ยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
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ค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
– ADLs) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs และกาหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตรา
สาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ ยน
หน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทา
ได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่า
การซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold
ที่ บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุ ทธิ ของกองทุ น คานวณจากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุ น
(subscription) บวกมู ล ค่ า การสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น เข้า ( switch in) หั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า การขายคื น หน่ วยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไป
ตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกาหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่มลู ค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) กรณีที่มลู ค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
4. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่ เรี ยกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุ น อย่างไรก็ตาม การใช้
เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษั ทจัดการจะไม่ ใช้เครื่ องมื อ ADLs พร้อมกับเครื่ องมื อ Swing Pricing แต่ สามารถใช้ร่ วมกับ
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs จากผูท้ ี่ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
เข้า หรือผูท้ ี่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก เพียงฝั ่งใดฝั ่งหนึ่ งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัท
จัดการกาหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่าง
กันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนเข้า หรือรายที่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่ บริ ษัท
จัดการกาหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวันทาการที่
มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ดาเนิ นการใด ๆ ที่ ได้ดาเนิ นการหรื อตัดสิ นใจไปแล้วที่ เกี่ยวข้องกับ การใช้เครื่ องมือ ADLs ในวันทาการนั้ น แม้หาก
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ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อ
หน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น
- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบาย
และแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นเข้า
ออกของกองทุ นหรื อ ปั จ จัยอื่ น ใดที่ น อกเหนื อ การควบคุ มของบริ ษั ทจัด การ โดยบริ ษั ท จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้
เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาใช้เ ครื่ อ งมื อ Notice Period ร่ ว มกั บ เครื่ อ งมื อ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่า
การใช้งานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนที่เกิดขึ้ นในปริมาณ
มาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้ องกันผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม จากต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นใน
การขายสินทรัพย์ของกองทุน
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบตั ิกบั
คาสัง่ ที่ได้รบั จากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคาสัง่ ที่ได้รบั ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket,
Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งบริษัทจัดการ
ล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่ม
หรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่
ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิน 15 วันทาการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่ าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate Threshold ได้ บริษัทจัดการ
มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐ านและหรือการประเมินจาก
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ บ่ ง ชี้ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ป กติ ด ้ว ย Gate Threshold ในกรณี ดั ง กล่ า ว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่า
การซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
4. คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทา
การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน
(pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ ส่วนที่เหลือได้เมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสาหรับ
รองรับการยกเลิกคาสัง่ ดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิ ดใช้ระบบ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริษัทจัดการจะทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น
ได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะ
ปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่บริษัท
จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุ นตามที่ บริษั ทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ ระบุไว้ใน
โครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่
ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกทั้งหมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสัง่ ทราบโดยไม่
ชักช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
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- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการสามารถดาเนิ นการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้ อ
ขายหน่ วยลงทุน โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศ ก.ล.ต. กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแก่ผูล้ งทุน
เฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิ ดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
2. อยูใ่ นระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
ตนอันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และ
การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
กองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500 มีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสารแห่ง
หนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะ
ลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่
เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ โดยจัดสัดส่ ว นการลงทุ นให้มีระดับความเสี่ ยงที่ เหมาะสมกับช่ วงอายุห รื อ
ความสามารถในการรับความเสี่ยงของกลุ่มผูล้ งทุนหลักของกองทุน ดังนั้น กองทุนนี้ จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุน
ในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของผูล้ งทุน อย่ างไรก็ตาม
มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ ตามระดับราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ อาทิ
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ ไปราคาของตราสารแห่งหนี้ จะเปลี่ยนแปลงในทิศ
ทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย และตามปกติตราสารแห่งหนี้ ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
ลดความเสี่ ยงด้านนี้ ลงได้จากติ ดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสมา่ เสมอและ
ต่อเนื่ อง
 ความมั ่นคงของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสาร
รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย อย่างไรก็ ตาม บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงของความ
มัน่ คงของผูอ้ อกตราสารได้ โดยจะเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีท้งั ในด้านความน่ าเชื่อถือ และความสามารถใน
การชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
 ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) คือความเสี่ยงที่ราคาหุน
้ เปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากการเคลื่อนไหวของดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม บริษัทจัดการสามารถลด
ความเสี่ยงของตลาดได้โดยการกระจายสัดส่วนการลงทุนในหุน้ ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมซึ่งจะทาให้สามารถควบคุม
ระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนอยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายและมีดุลยภาพกับด้านผลตอบแทนตามที่
คาดหวัง
 การดาเนิ นงานของผูอ้ อกตราสาร (Business Risk) คือความเสี่ยงที่ราคาหุน
้ เปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากผลการ
ดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทากาไรและนโยบายการจ่ายเงิน
ปั น ผลของบริ ษั ท ผู ้อ อกตราสาร บริ ษั ท จัด การสามารถลดความเสี่ ยงของผู ้อ อกตราสารได้โ ดยการติ ด ตามการ
ดาเนิ น งานอย่างใกล้ชิด รวมถึ งการวิ เคราะห์ผ ลกระทบจากปั จจัยเศรษฐศาสตร์ม หภาคต่ อสถานะบริ ษัท อย่าง
สมา่ เสมอ ทาให้สามารถประเมินศักยภาพและการสร้างกาไรของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สภาพคล่องของตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดขึ้ น
จากการที่กองทุนไม่สามารถจาหน่ ายตราสารนั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร นอกจากนี้
กองทุนนี้ มีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีลกั ษณะเป็ นสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ทา
ให้กองทุ นมีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่ กองทุ นลงทุ น อย่างไรก็ตาม การเลื อกลงทุ นในบริษัทที่ ได้
วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยพื้ นฐานดี จะช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน จึงทาให้ความเสี่ยง
ต่อสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุนอยูใ่ นระดับที่ตา่ มาก
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความ
ผันผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆเช่น อัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ และ เนื่ องจากสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้ามีการตีมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน ซึ่งอาจจะทาให้ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าปรับเพิ่มขึ้ นหรือลดลง
อย่างมากโดยอาจจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
มีการดาเนิ นการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เป็ นประจา สมา่ เสมอ และตีมูลค่าตลาด
ของสัญญาทุกวันเพื่อรักษาระดับเงินประกัน (margin) ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของตลาดอนุ พนั ธ์ รวมทั้งศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้
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ทันเหตุการณ์โดยการคานวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุน
อยู่ตลอดเวลา นอกจากจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่เรียกว่า Basis Risk ซึ่งเกิดจากการที่สญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าที่กองทุน
ลงทุนเพื่อป้ องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนที่ต้งั ใจจะคุม้ ครองความ
เสี่ ยง ตัว อย่า งเช่ น ในบางขณะที่ ผู ้จัด การกองทุ น ต้อ งการลดความเสี่ ย งต่ อ ความผัน ผวนของราคาหุ น้ ในตลาด
หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทุนอาจทาการป้ องกันความเสี่ยงโดยใช้สญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าหรือตราสารอนุ พนั ธ์ อย่างไรก็
ตาม ดัชนี อา้ งอิงสาหรับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและตราสารอนุ พนั ธ์ดงั กล่าวอาจมีอตั ราความผันผวนที่แตกต่างจาก
ตราสารที่กองทุนถืออยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงจากการที่ผูจ้ ดั การกองทุนย่อมคานวณสัดส่วน
ในการป้ องกันความเสี่ยงเมื่อภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้สัดส่วนในการป้ องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม
สาหรับกองทุ นเพื่อสะท้อนถึ งการคาดการณ์ของผูจ้ ัดการกองทุ น อย่างไรก็ตาม แม้มีการลงทุ นในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงก็อาจจะไม่สามารถป้ องกันความเสี่ยงได้ท้งั หมด และเสียโอกาสในการรับผลตอบแทน
ที่ดีขนหากตลาด
ึ้
ฯ ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการที่ กองทุ นนาเงินไปลงทุ นในรูปของสกุ ล
เงินตราต่าง ๆ ดังนั้น ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้
บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในต่างประเทศได้โดยลงทุนในหลายสกุลเงินหรือ
เลือกลงทุนในประเทศที่วิเคราะห์แล้วว่ามีเสถียรภาพหรือโดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่ออัตราแลกเปลี่ยนโดยใกล้ชิด
ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมักจะเผชิญกับความเสี่ยงอัน
เนื่ องจากหลายปั จจัย เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาด การเข้าแทรกแซงภาคเอกชน
ของรัฐบาล ข้อจากัดเรื่ องการเข้าถึ งข้อมูลและการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เข้ม งวด นโยบายภาษี ของแต่ ละประเทศ กฎ
ข้อบังคับต่ างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มนั ่ คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค ข้อจากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อ
หรือเงินฝื ด รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชาระราคาและ/หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ เป็ นต้น
ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่กองทุนมีฐานะการ
ลงทุ นอยู่ในต่ างประเทศ ซึ่ง ทาให้การเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึ ง
ข้อจากัดทางด้านกฎหมาย และ การทาธุ รกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของ
มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดทุนต่างๆได้โดยติดตาม
และวิ เ คราะห์ส ถานการณ์ ด ้า นเศรษฐกิ จ และการเมื อ งของประเทศที่ ก องทุ น ลงทุ น อย่ า งสมา่ เสมอ รวมทั้ง มี
กระบวนการพิจารณาการคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ วิเคราะห์ปัจจัยพื้ นฐานของตราสารนั้ นๆ เพื่อให้สินทรัพย์ ที่
ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสม
ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่รฐั บาลของประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
การเมืองหรือสังคม ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั ชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้ นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน

3
4

5

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตา่
ไม่เกิน 35%
กว่า 2 อันดับแรก
หน่ วย CIS
ไม่จากัดอัตราส่วน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตรา
ไม่เกิน 20%
สารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
หรือ
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
รัฐบาลเป็ นประกัน
ภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ โดยเลือกใช้
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
credit rating แบบ national scale
การดาเนิ นงานของกองทุน)
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน หรือ SN ที่ผอู ้ อกจัดตั้ง กว่า
ขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั
1. 10%หรือ
อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย
2. น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
benchmark + 5%
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ < 397 วันนับ
แต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
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ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้ อขาย หลักทรัพย์ จะสูงกว่า
สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรือของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์
1. 10% หรือ
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู ้ อกตราสารอยูร่ ะหว่าง
2. น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
ดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์
benchmark + 5%
ซื้ อขายใน SET หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษทั ที่จดั ตั้งขึ้ นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของบริษัทดังกล่าวซื้ อขายใน
กระดานซื้ อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหุน้ ออกจาก
การซื้ อขายใน SET หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซื้ อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ SN ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย
และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ < 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ
6.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วันนับ
แต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated
market
6.5 ธุรกรรมดังนี้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.5.1 reverse repo
6.5.2 OTC derivatives
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.6 หน่ วย property หรือหน่ วย infra ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.6.1 จดทะเบียนซื้ อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์ผลู ้ งทุนทัว่ ไปของ
SET หรือของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่ วย
ดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิก
ถอนหน่ วยดังกล่าวออกจากการซื้ อขายใน SET หรือของตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.6.2 เป็ นหน่ วย property หรือหน่ วย infra ที่มีหรือไม่ได้มี
ลักษณะกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
ไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่อตั รา
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
ใดจะสูงกว่า
บริษัทดังกล่าว
(1) 25% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%
* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคล เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุกองทุน
1.2 ธพ.
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี อายุ
1.3 บง.
โครงการ > 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500

5

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรือ ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ
แต่กองทุนรวมได้ดาเนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้
ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน หรือ SN ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.4.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา
(single entity limit)
2.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
3 reverse repo ในประเทศ
ไม่เกิน 25%
4 securities lending ในประเทศ
ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ่งได้แก่
รวมกัน
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
ไม่เกิน 15%
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อ
ที่ตวั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารที่ตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้
(non-investment grade / unrated)
6 หน่ วย CIS
ไม่จากัดอัตราส่วน
7 หน่ วยลงทุน property
ไม่เกิน 20%
8 หน่ วยลงทุน infra
ไม่เกิน 20%
9. derivatives ดังนี้
9.1 hedging limit :
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
9.2 non-hedging limit :
global exposure limit
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ
NAV
** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ่ ง
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวน
หุน้ ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
นั้น (ไม่นับรวมการถือหุน้ ของกองทุนวายุภกั ษ์)
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability)
ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบ
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทย
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารมีหนี้ สิน ทาง
หรือตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ) การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏ
ในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้ สิน ทางการเงินดังกล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนี้ สินทางการเงินตาม งบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการ
ทัว่ ไป และในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้ สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผย
ไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ ของผูอ้ อก
รายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสาร ที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่
แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
1. – 9.)
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
3 หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง

อัตราส่วน
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่ วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกัน เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนิ นการ
4 หน่ วย infra ของกองทุนใดกองทุน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก
หนึ่ ง
หน่ วยนั้น เว้นแต่เป็ นหน่ วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
5 หน่ วย property ของกองทุนใด
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย property ทั้งหมดของกองทุน property
กองทุนหนึ่ ง
ที่ออกหน่ วยนั้น เว้นแต่เป็ นหน่ วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน เป็ นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
อัตราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 62/63

เรียกเก็บจริง(2)
ปี 63/64

เรียกเก็บจริง(2)
ปี 64/65

1. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
1.1. ค่าธรรมเนี ยมการขาย(3)
ไม่เกิน 1.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
(3)
1.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืน
- อายุถือครองตา่ กว่า 6 เดือน
ไม่เกิน 1.00
0.25
0.25
0.25
- อายุถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน
ไม่เกิน 1.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
1.3. ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนของกองทุนต้นทางหรือ
ค่าธรรมเนี ยมการขายของกองทุนปลายทาง แล้วแต่อตั ราใดสูงกว่า
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.1. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.2. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.3. ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
อัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
2.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ น
กรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(4)
3.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ(5)
ไม่เกิน 1.0700
ต่อปี
3.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070
ต่อปี
3.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.1338
ต่อปี
3.4. ค่าตรวจสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
3.5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจาปี
ตามที่จ่ายจริง
3.6. ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามที่จ่ายจริง
3.7. ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ ยหัก ณ ที่จ่าย
ตามที่จ่ายจริง
(6)
3.8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07%
ของจานวนเงินทุน
ของโครงการ
4.2. ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07%
ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ
5. อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ไม่เกิน 2.3808
(1)(7)
(4)
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ต่อปี

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500

อัตราตามที่จ่ายจริง

0.54

0.53

0.54

0.03

0.03

0.03

0.13

0.13

0.13

0.04
0.02
0.02
0.02

0.04
0.03
0.02

0.03
0.12
0.01

-

-

-

-

-

-

0.80

0.78

0.86
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อัตราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 62/63

6. ค่าใช้จา่ ยในการซื้ อขายหลักทรัพย์
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(4)

ตามที่จา่ ยจริง

0.07

เรียกเก็บจริง(2)
ปี 63/64

เรียกเก็บจริง(2)
ปี 64/65

0.03

0.03

(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายของ
รอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเพิ่มขึ้ น
(2) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่หกั จากกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(3) หากกองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐาน
(Infrastructure fund) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดธรรมเนี ยมการ
ขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนซ้าซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง โดยกองทุนปลายทางจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
และรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้กบั กองทุนต้นทาง
(4) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้ สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
(5) หากกองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐาน
(Infrastructure fund) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดธรรมเนี ยมการ
จัดการซ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง โดยจะเป็ นไปตามกรณีตวั อย่าง เช่น กองทุนต้นทางมี NAV 1,000 ล้านบาท โดยได้จดั สรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท กองทุนต้นทางจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนต้นทางกาหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทใน
อัตราที่กองทุนปลายทางกาหนด เป็ นต้น
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(7) ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆที่เกิดขึ้ นจากการซื้ อขายหลักทรัพย์
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ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ค่านายหน้า
(บาท)
10,246.75

อัตราส่วน
ค่านายหน้า
18.70%

2 บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นั นเซี ย ไซรัส จำกัด (มหำชน)

4,853.58

8.86%

3 บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

4,644.21

8.47%

4 บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

4,308.43

7.86%

5 บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน)

3,972.89

7.25%

6 บริ ษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

3,944.80

7.20%

7 บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิ ตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

3,700.01

6.75%

8 บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด

3,560.45

6.50%

9 บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

2,861.57

5.22%

10 บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

2,313.90

4.22%

11 อื่ นๆ

10,400.96

18.98%

รวม

54,807.55

100.00%

อันดับ

ชื่ อ

1 บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500
วันที่ 30 เมษายน 2565
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500
วันที่ 30 เมษายน 2565 (ต่อ)

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500

13

รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500
วันที่ 30 เมษายน 2565 (ต่อ)
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รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เป็ นรายตัว
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เป็ นรายตัว (ต่อ)
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2

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เป็ นรายตัว (ต่อ)
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3

ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500 กับเกณฑ์มาตรฐาน
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
ปี

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

(%ต่อปี )
2563 2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

7.88

3.33

4.47

1.59

2.16

3.36

-0.97

2.33

1.15

4.32

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด*

5.86

2.69

4.11

1.64

2.05

2.04

1.19

2.35

1.24

0.66

ความผันผวน
(Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน

2.33

3.25

1.53

1.28

1.27

1.07

1.92

1.41

4.75

2.35

ความผันผวน
(Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด*

1.21

1.63

0.80

0.66

0.50

0.20

0.30

0.27

0.78

0.27

(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
ตั้งแต่ตน้ ปี 3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
ตั้งแต่จดั ตั้ง
(%)
(%)
(%) (%ต่อปี ) (%ต่อปี ) (%ต่อปี ) (%ต่อปี ) (%ต่อปี )
-0.27
-0.03 -0.02
1.36
1.96
1.81
2.53
3.08
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชี้ วัด*

-0.16

-0.17

0.02

0.24

1.10

1.34

2.15

2.89

2.17
2.18
2.27
2.17
3.22
2.69
2.37
3.07
ความผันผวน (Standard
deviation) ของผลการ
ดาเนินงาน (ต่อปี )
0.30
0.32
0.28
0.26
0.51
0.43
0.78
2.33
ความผันผวน (Standard
deviation) ของตัวชี้ วัด (ต่อปี )*
* ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป กองทุนใช้ดชั นี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2%) ดัชนี ตราสารหนี้ ภาครัฐระยะสั้น
(71%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (21%) และผลตอบแทนรวม
สุทธิของดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นระดับ A- ขึ้ นไป อายุ 1 - 3 ปี
(6%) เป็ นตัวชี้ วัด
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2564 กองทุนใช้ดชั นี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2%) ดัชนี ตราสารหนี้ ภาครัฐ
ระยะสั้น (62%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (28%) และ
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นระดับ A- ขึ้ นไป
อายุ 1 - 3 ปี (8%) เป็ นตัวชี้ วัด
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2562 กองทุนใช้ดชั นี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2%) ดัชนี ผลตอบแทนรวม
ของ Short-term Government Bond Index (62%) ดัชนี ผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX (1-3Y) (28%) และ ดัชนี
ผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A- (1-3Y) (8%) เป็ นตัวชี้ วัด
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2562 กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2%) ดัชนี
ผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (53%) ดัชนี ผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y)
(35%) และ ดัชนี ผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (10%) เป็ นตัวชี้ วัด
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ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 – 30 เมษายน 2560 กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนี ราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ (3%) กับค่าเฉลี่ยของ
TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (8.5%) และอัตราดอกเบี้ ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (88.5%) เป็ นตัวชี้ วัด
ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 – 23 พฤษภาคม 2558 กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนี ราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (6%) กับค่าเฉลี่ย
ของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (17%) และอัตราดอกเบี้ ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (77%) เป็ นตัวชี้ วัด
ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 – 23 พฤษภาคม 2556 กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนี ราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (9%) กับค่าเฉลี่ย
ของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (25.5%) และอัตราดอกเบี้ ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (65.5%) เป็ นตัวชี้ วัด
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 – 24 พฤษภาคม 2554 กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนี ราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (12%) กับค่าเฉลี่ย
ของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (34%) และอัตราดอกเบี้ ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (54%) เป็ นตัวชี้ วัด
เนื่ องจากกองทุนนี้ เป็ นกองทุนรวมผสมที่ปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผูล้ งทุน บริษัทจึงจะ
ปรับเกณฑ์การวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนทุกๆ 2 ปี
** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
*** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -5.62%
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด
ทริสเรทติ้ งใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาวจานวน 8 อันดับ โดย
เริ่มจาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับตา่ สุด โดยตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุต้งั แต่ 1 ปี
ขึ้ นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด
และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอืน่ ๆ
AA - มีความเสี่ยงตา่ มาก บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับตา่ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ ที่ออ่ นแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ จากัด
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดงั นี้
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน (Investment Grade)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุด และมีความเสี่ยงตา่ ที่สุด มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตา่ มาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับ
เครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตา่ มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ น
ระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สูงกว่า มีความสามารถ
ในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูง
กว่า อันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตา่ สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings)
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อก
ตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับ
ความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอืน่
ในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กบั ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มี
ระดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษ จะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่ าเชื่อถือที่กาหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอืน่ หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาระหนี้ ดังกล่าวจะ
มีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดการจัดอันดับที่สูง
กว่า
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์โดยอันดับ
ความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ
ความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้ นี้ ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารหนี้ อืน่ ที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
’A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ โดยตรงตาม
กาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอืน่ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
มีความเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชาระหนี้ ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้ อื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้ พิเศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับ
ความน่ าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่ งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่ าเชื่ อถือขัน้ หลัก
ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่ าเชื่อถืออันดับ ”AAA(tha)” หรืออันดับที่ตา่ กว่า
“CCC(tha)” สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aaa มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Moody’s บริษัทผูอ้ อกตราสารมี
ความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุดเพียง
เล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษทั ผูอ้ อกตราสารยังคงมี
ความสามารถในการชาระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัทผูอ้ อกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ น้อยกว่าตรา
สารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู อ้ อกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่ นอน
ในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระหนี้
ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ มากกว่าตรา
สารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชาระหนี้ หรือ
ความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวั เลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิต
ภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Short-Term Bank Deposit Ratings
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงความสามารถในการชาระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมี
ความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมี
ความสามารถที่แข็งแกร่งในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สาหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับ
ได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับ “Not Prime” สาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตา่ หรือน่ ากังวลและมีความไม่
แน่ นอนในความสามารถในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500

11

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AAA มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Standard & Poor’s บริษัทผูอ้ อก
ตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุดเพียง
เล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษทั ผูอ้ อกตราสารยังคงมี
ความสามารถในการชาระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัทผูอ้ อกตราสารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ น้อยกว่าตรา
สารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่ นอน
ในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระหนี้
ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ มากกว่าตรา
สารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบัน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชาระหนี้ หรือ
ความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผล
ขาดทุนของกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500 ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500 ไม่ได้
ขึ้ นอยูก่ บั สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของ บลจ. กสิกรไทย
2. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนั งสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุ น และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิ งใน
อนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
3. ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผูข้ ายหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
5. บริ ษั ท จัด การอาจลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิน อื่ นเพื่ อ บริ ษั ท จัด การเช่ นเดี ยวกับ ที่ บ ริ ษั ท จัด การลงทุ นใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่สนใจจะ
ลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ที่บริษัทจัดการ และ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัท
จัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
7. ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected
Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กาหนดในวัตถุ ประสงค์การลงทุน เป็ นต้น ได้ที่สานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
8. กองทุ นมีการลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นรวมภายใต้บริ ษั ทจัด การเดี ยวกันโดยไม่จากัดอัตราส่ วน ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนของทั้งกองทุนต้นทางและกองทุน
ปลายทาง โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมาตรการป้ องกัน ได้ที่
www.kasikornasset.com
9. ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500 เมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะทางการเงินของผูล้ งทุน
10. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และส่วน
รับรองความถูกต้อง
11. การพิ จ ารณาร่ า งหนั งสื อ ชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนั งสือชี้ ชวนของกองทุ น หรือได้ประกันราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
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