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หนงัสือขอใหท้ ารายการขายคืนอตัโนมตัิ 

 

 

ขา้พเจา้  ...................................................................................................................................  

 

เลขท่ีบญัชีกองทุน  …………………………………………………………………………………….  

 

ไดซ้ื้อหน่วยลงทุนกองทุน  K Lifestyle Fund 2510  ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษัทด าเนินการ   ดงัน้ี   

 

 ท ารายการขายคืนอตัโนมติั เฉพาะผลตอบแทนของกองทุน 

 

 ไม่ตอ้งท ารายการขายคืนอตัโนมติั 

 

 

 

 

 

 

                                                    ลงช่ือ ..........................................................  ผูถื้อหน่วยลงทุน 

                                                             

                                                          วนัท่ี  ............................................. 

 

 

หมายเหตุ    1. กรณีท่ีลกูคา้ไมไ่ดแ้จง้ความประสงคใ์ด ๆ  บริษัทจะไมท่ ารายการขายคืนอตัโนมติั      

                2. นายทะเบียนจะถือวา่ขอ้มลูหนังสือขอใหท้ ารายการขายคืนอตัโนมติัฉบบัล่าสุดเป็นการยกเลกิหนังสือฉบบัเดิม 

และใหใ้ชห้นังสือฉบบัน้ีแทน    

   3. หากตอ้งการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค ์ โปรดติดต่อสาขาธนาคาร หรือผูส้นับสนุนการขาย   

หรือติดต่อส่วนบริการผูล้งทุน บลจ.กสกิรไทย โทรศพัท ์02 673 3888  โทรสาร 02 673 3988   
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วนัท่ี  .................................................                                   วนัท่ี  ........................................................... 
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 ท ารายการขายคืนอตัโนมติั เฉพาะผลตอบแทนของกองทุน 

 

 ไม่ตอ้งท ารายการขายคืนอตัโนมติั 
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หมายเหตุ    1. กรณีท่ีลกูคา้ไมไ่ดแ้จง้ความประสงคใ์ด ๆ  บริษัทจะไมท่ ารายการขายคืนอตัโนมติั      

                2. นายทะเบียนจะถือวา่ขอ้มลูหนังสือขอใหท้ ารายการขายคืนอตัโนมติัฉบบัล่าสุดเป็นการยกเลกิหนังสือฉบบัเดิม 

 และใหใ้ชห้นังสือฉบบัน้ีแทน    

   3. หากตอ้งการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค ์ โปรดติดต่อสาขาธนาคาร หรือผูส้นับสนุนการขาย   
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กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510 

K Lifestyle 2510 : K-2510 

 

ลกัษณะส าคญั 

 

ประเภท  กองทุนรวมผสมแบบก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน  

ประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

อายโุครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ 

วนัท่ีไดร้บัอนุมตัิใหจ้ดัตั้งและ

จดัการกองทุน 

18 เมษายน 2550 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 24 พฤษภาคม 2550 

จ  านวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ลา้นบาท  

รอบระยะเวลาบญัชี 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมผสมท่ีก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารแห่งหน้ี และหรือเงินฝาก

รวมทั้งหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนใน

ตราสารแห่งทุนไม่เกินรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยจดัสดัส่วนการลงทุนใหม้ีระดบัความเส่ียง

ท่ีเหมาะสมกบัช่วงอายุหรือความสามารถในการรบัความเส่ียงของกลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายของกองทุน โดยกองทุนมุ่ง

จะปรบัสดัส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ีและตราสารทางการเงินใหเ้หมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีเกิดในช่วงปี 

พ.ศ. 2510 หรือก่อนหน้า ทั้งน้ี กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารท่ีมลีกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการไดโ้ดยไม่จ ากดั

อตัราส่วน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็นไปตาม

หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนยอ้นกลบัใน

กองทุนตน้ทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต ้บลจ. เดียวกนั

อีก (cascade investment) 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีการลงทุนในตราสารแห่งทุนเกินอตัราส่วนท่ีก าหนดไวข้า้งตน้โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนใน

ตราสารแห่งทุนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขอตัราส่วนใหเ้ป็นไปตามก าหนดขา้งตน้ภายใน 30 วนัท า

การนับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว 

 

นโยบายการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนลงทุนในต่างประเทศไม่เกินรอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ยกตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีค่าเงินบาทต่อสกุลเงิน

ต่างประเทศอ่อนค่าลงอยา่งต่อเน่ืองจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอยา่งมาก กองทุนอาจลดการป้องกนัความ
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เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนลง หรือกรณีท่ีคา่เงินบาทต่อสกุลเงินต่างประเทศแขง็ค่าขึ้ นอยา่งต่อเน่ืองจนอาจส่งผล

กระทบเชิงลบต่อกองทุนอยา่งมาก กองทุนอาจเพิ่มการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนใหม้ากยิง่ขึ้ น เป็นตน้ 

 

ตวัช้ีวดั (Benchmark) 

เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมผสมท่ีปรบัสดัส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัช่วงอายุ

ของผูล้งทุน บริษัทจึงจะปรับเกณฑก์ารวดัผลการด าเนินงานของกองทุนทุกๆ 2 ปี โดยตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 

2564 เป็นตน้ไป กองทุนจะใชด้ชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยฯ์ (10%) ดชันีตราสารหน้ีภาครฐัระยะสั้น 

(Short-term Government Bond Index) (39%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี 

ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของ

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (6%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market 

ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึ้ นไป อายุ 1 - 3 ปี (10%) เป็นตวัช้ีวดั โดยในการ

ปรับเปล่ียนการค านวณเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานน้ัน จะปรับสัดส่วนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และบริษัทจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ 
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ค าถาม/ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนที่มีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรอืมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อยา่งไร 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

1.2  กองทุนน้ีมีจ  านวนเงินทุนของโครงการเทา่ใด 

5,000 ลา้นบาท โดยบริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.ก าหนด  

 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลา

เทา่ใด 

การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุนในกองทุนท่ีมีระดบัความเส่ียงเหมาะสมกบัช่วงอายุ

หรือความสามารถในการรบัความเส่ียงของผูล้งทุนท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2510 หรือก่อนหน้า  

 

1.4  ปัจจยัใดทีมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 ปัจจยัทางการเมือง เช่น ความมัน่คงทางการเงิน นโยบายของภาครฐั ไดแ้ก่ นโยบายการเงิน นโยบายการ

คลงั ฯลฯ 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ เช่น ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน อตัราเงินเฟ้อ ฯลฯ 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะตลาดทุน เช่น นโยบายของภาครฐัต่อตลาดทุน พฤติกรรมการลงทุนของนัก

ลงทุนประเภทต่างๆ 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมท่ีกองทุนลงทุน เช่น ภาวะดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงดา้น

กฎหมาย การแขง่ขนั ฯลฯ 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน เช่น การแขง่ขนั ผูบ้ริหาร ฯลฯ 

 

1.5  กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้  

 

1.6 กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

30 เมษายนของทุกปี 

 

1.7 ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเส่ียงหรือตราสารที่

มีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

 

1.7.1 กองทุนรวมก าหนดอตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) หรอืตราสารที่มี

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) อยา่งไร 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยจ ากดั net 

exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives ตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารท่ีมี

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงในอตัราส่วนไม่เกินกวา่ท่ีประกาศก าหนด  

โดยรายละเอียดการค านวณมลูค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วน

การลงทุนดงักล่าว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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1.7.2  ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมีลกัษณะของ

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงตอ่เงินทุนของกองทุนรวมเป็นอยา่งไร 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณจ์นอาจ

ท าใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าแฝง อยา่งไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะศึกษา

วิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 

1.8 ทา่นสามารถซ้ือกองทุนน้ีควบกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิต (Unit-Link) ไดห้รือไม ่

กองทุนน้ีเปิดใหผู้ล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนควบกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิต โปรดติดต่อบริษัทประกนัชีวิต

เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน  

 

การซ้ือหน่วยลงทุนควบกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้ก าหนดและวธีิปฏบิติัท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขาย

กองทุนเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิต

ควบหน่วยลงทุน รายละเอียดของกรมธรรม ์รายละเอียดการซ้ือขาย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

คนขาย Unit Linked ก่อนตดัสินใจ 

 

2. กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดการซ้ือขายหน่วยลงทุนอยา่งไร 

2.1 วิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

การซ้ือหน่วยลงทุน 

 มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก 500 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งต่อไป 500 บาท 

  

เมื่อผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการไดท้ ารายการขาย

หน่วยลงทุนแลว้ จ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนจะไดร้บัค านวณโดยจ านวนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้บัจากผูล้งทุนหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดใ้นวนัท าการซ้ือขายน้ัน  

 

การเปิดบญัชี 

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ใน

ค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีดงัน้ี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความ

ถูกตอ้ง 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

ก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั

บริษัท 

3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทน

นิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม 

4) ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้ีอ านาจลง

นามแทนนิติบุคคล 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 
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วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความ

จ านงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุน

เต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ี

มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่น

ใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อ

เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั

ธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนก าหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน การหกั

บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชีเงินฝาก

กระแสรายวนัในช่ือกองทุน หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารก าหนด 

 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด 

สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจดัการสามารถเรียกเกบ็เงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธี

อื่นใดดงักล่าวไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

  

2. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) 

ที่ www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวธีิหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการช าระเงินอืน่ใดท่ี

เป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดยสามารถสมคัรบริการ

ไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

มีบญัชีกองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวธีิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds 

และ K PLUS หรือวธีิการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุก

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

(iOS) และ Play Store (Android) 

 

4.  K-Saving Plan (บริการลงทุนสม า่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวธีิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนดหรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็น
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ประจ าตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรบัทราบเง่ือนไขและส่งค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอไดท่ี้

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

ส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด 

บริษัทจดัการจะท ารายการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

จะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั จากผูถื้อหน่วยท่ีแสดงความประสงคจ์ะใหบ้ริษทั

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไม่เกินปีละ 2 ครั้ง และมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลา 

8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้วนัท าการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนดังกล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ โดยบริษัทจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติั เท่ากบัมูลค่าเงินลงทุนท่ีเพิ่มขึ้ นทั้งหมด (มูลค่าเงินลงทุนหมายถึงจ านวนหน่วยลงทุนคูณดว้ยมลูค่า

หน่วยลงทุน) จาก 

1. มูลค่าเงินลงทุน ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัครั้งล่าสุด ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีค านวณโดยใช้

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีสุทธิจากการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายน้ันแลว้ หรือ 

2. มลูค่าเงินลงทุนในวนัท าการท่ีไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ซ่ึงค านวณโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนท่ี

บริษัทจดัการใชใ้นการจดัสรรหน่วยลงทุนน้ัน   

โดยในเบ้ืองต้นบริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติปีละ 2 ครั้งในเดือนพฤษภาคม และ

พฤศจิกายน บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงระยะเวลาการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะแจง้ใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติในกรณีท่ีบริษัทพิจารณา

เห็นว่าการไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัครั้งน้ันๆ เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และสงวนสิทธิท่ี

จะไม่ด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในอตัโนมติัใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดท่ีจะไดร้บัเงินการขายคืนหน่วย

ลงทุนโดยอตัโนมติัต า่กว่า 500 บาทส าหรบัการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัในคราวน้ัน 

ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้ เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะอนุญาต

เป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย 

 

การรบัซ้ือคืนแบบปกต ิ

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่   50 บาท 

 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 
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2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

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

(Android) 

 

ส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท า

รายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

2.2 กรณีใดทีบ่ริษทัจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติ

มีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ี

ขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

(2) บุคคลท่ีปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลต่อ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหน้าท่ีเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนอยา่งไร 

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง  โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของ

มลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา 

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  
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(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ 

โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 

ต่อส านักงานโดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่ง

ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

2.4  กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ 

อยา่งไร  

การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยเร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อ

ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วน

บุคคล 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด

กรณีหน่ึง ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถ

ปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง

หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมวีตัถุประสงคท่ี์

จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา

หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น

ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

2.5 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

และการเงินของประเทศ หรือเพือ่รกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้

เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกไปได ้

 

2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

1. สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบ

ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าใบค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
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ลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2. สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นบรกิาร K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ต

กสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

3. สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย 

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

(Android) 

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด ส าหรบัการ

สัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้ับหลังระยะเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายใด 

บริษัทจดัการจะท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด ส าหรบัการสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายถดัไป โดย

บริษัทจดัการจะถือวา่วนัท่ีบริษทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการแลว้ เป็นวนัท่ี

ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนมีผลสมบูรณ์  

 

2.7 กองทุนน้ีก าหนดวิธีการโอนและขอ้จ  ากดัในการโอนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกหรือทางพนัิยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม  

3. การโอนตามค าสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจ าน าหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึง่บริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 ส าหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อ นายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานการรบัโอนตาม

กฎหมาย 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บั

โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บั
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โอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

 

ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมี

ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยูภ่ายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่มี

สิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน และไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 

 

2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนไดจ้ากช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา โทร. 0 2888 8888 

 

3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 

 3.1 กองทุนน้ีมีการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้น

หวัขอ้ "วธีิการจองซ้ือหน่วยลงทุน" หรือ “วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน” และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนได้

ช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใน

นามของบริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็น

หลกัฐานภายในวนัท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดท้ ารายการขายหน่วย

ลงทุนแลว้ โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลง

ลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัท

จดัการไดร้บัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน

จากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อวา่สมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการ

เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อ

หน่วยลงทุนมีหน้าท่ีจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิไปใหน้ายทะเบียนบนัทึกรายการใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ ณ 

ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนไดต้ั้งแต่วนัท าการถดัจากวนัท่ี

บริษัทจดัการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น าสมุดบญัชีแสดงสิทธิมา

http://www.kasikornasset.com/
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บนัทึกรายการใหเ้ป็นปัจจบุนัใหถื้อวา่ขอ้มลูท่ีบนัทึกในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนถูกตอ้งและรายการท่ีปรากฏ

ในสมุดบญัชีแสดงสิทธิจะถือว่าถูกตอ้งไดต่้อเมื่อขอ้มลูตรงกบัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

3.2 กองทุนน้ีมีขอ้จ  ากดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

ขอ้จ  ากดัการจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรร

หน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

ขอ้จ  ากดัการถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

 

3.3 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียง

ของบริษทัจดัการกองทุนรวมไดท้ี่ช่องทางใด 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการ

ด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ามวธีิการท่ีประกาศใน website ของบริษัทจดัการ 

(www.kasikornasset.com) 

 

3.4 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะท าไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2230 2240-1 

 

3.5 กองทุนน้ีมีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการหรือไม ่ตลอดจนวิธีเขา้สูก่ระบวนการ

ดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร 

ไมมี่ 

 

3.6 ธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการไดไ้มจ่ ากดั

อตัราส่วน ดงัน้ัน บริษัทจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานท่ีป้องกนัธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการ

ของ บลจ. เดียวกนั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตน้ทางและกองทุนรวม

ปลายทางโดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

 

3.7 การวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ี

อยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
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ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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

กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 

 

4. บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุน 

4.1   รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์   กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

4.2 จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จ านวน 229 กองทุน 
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4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565) 

มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,058,227,761,678.24 บาท 

 

4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

ภารดี มุณีสิทธ์ิ -ปริญญาโท สาขาการเงิน 

(International Programme) 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัชี, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะ

เศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนมลัติแอสเซท, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนผสม, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียง

ชีพ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียง

ชีพ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหอ์าวโุส ฝ่ายวิเคราะหก์ารลงทุน, กองทุน

บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

- เจา้หน้าท่ีบริหาร ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรพัย,์ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน, 

บลจ. ยโูอบี (ไทย) จ ากดั 

จริยา  

พิมลไพบูลย ์

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 

(International Programme)  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัชี, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะ

เศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส, ฝ่ายจดัการกองทุนมลัติแอส

เซท, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส, บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั 

(มหาชน) 

- ผูช่้วยนักวิเคราะห,์ บล. พรูเดน้ท ์สยาม จ ากดั 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

นาวิน อินทรสมบตั ิ -  Master of Business 

Administration in Finance and 

Derivatives,  

University of North Carolina at 

Chapel Hill, United States 

-  ปริญญาตรี  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Assistant Managing Director  

Equity and Derivatives Trading Group  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Vice President  

Direct Investment  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY CO.,LTD 

- Chief Financial Officer,  

CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 

- Assistant Vice President  

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

- Assistant Vice President  

Investment Banking Department 

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Exploration Engineer,  

SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   

พิศิษฏ ์ ไชยพร - Master of Business 

Administration,  

The University of Texas at 

Austin, United States 

- Bachelor of Science in 

Business Administration 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนมลัติแอส

เซท, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั  
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

(Economics),  

Boston University,  

United States 

 

นราธิป  

พฤทธ์ิธโนปจยั 

- Master of Science (Financial 

Analysis and Fund 

Management), University of 

Exeter,  

United Kingdom 

- ปริญญาตรี  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

ภาควชิาการธนาคารและการเงิน, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนมลัติแอสเซท, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการลงทุน ฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน

, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

ประยรุพงศ ์เลา้อรุณ - Masters in Finance 

London Business School,  

United Kingdom 

- ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนมลัติแอสเซท

, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Assistant Vice President, Fund Management 

Department, Renaissance Fund Management Ltd. 

- Assistant Portfolio Manager, Private Fund 

Department, Philip Securities (Thailand) 

 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารจดัการกองทุนรวมผสม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน 

 

4.6 รายช่ือตวัแทนจ าหน่าย 

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

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

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

 ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั โทร. 02-820-0100 

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

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-026-5100 

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

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

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

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

http://www.kasikornasset.com/
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 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-305-9000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 02-672-5999 

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

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั โทร. 02-949-1999 

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั โทร. 02-697-3700 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-660-6688 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-8000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั โทร. 1240 กด 8 

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั โดยถือว่า

ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

4.7 ใครเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

4.8 ใครเป็นผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุน 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โทร.0 2230 2240-1 

นอกจากหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการ

รกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 
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4.9 รายช่ือผูส้อบบญัชีของกองทุน 

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง  

นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์ 

นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

นางสาว โชติมา กิจศิรกร  

นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 

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

เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2596 0500 

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการมีดุลยพินิจ

ท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เครื่องมือการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ รอ้ยละ 

5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ

และในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี

บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน 

หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้

ขอ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถ

ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรบัมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถา้มี) หรือ

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – 

ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ีวตัถุประสงค์

เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาการ

ถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกิน

อตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ี

ระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม

หรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ีแตกต่างกนั

ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการน้ัน 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณา

ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งก าหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการ

ค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing Threshold โดยมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึง

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วนของมูลค่า

การซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold 

ท่ีบริษัทจัดการก าหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่ วยลงทุน 

(subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไป

ตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Anti-Dilution Levies – ADLs 

แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่ละครั้งท่ีใช้

เคร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุ

ไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการท่ี

มีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือ

ตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน  ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ใน

วนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บ

เงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน 

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies 

– ADLs) : 
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 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และก าหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตรา

สาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้

ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท า

ได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วนของมลูคา่

การซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า  ADLs Threshold 

ท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription)  บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไป

ตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถก าหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

(2) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้

เคร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป 

เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เคร่ืองมือ ADLs พร้อมกับเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

เขา้ หรือผูท่ี้ท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน ADLs threshold ท่ีบริษัท

จดัการก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่าง

กนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนเขา้ หรือรายท่ีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัท

จดัการก าหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรับเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัรา

สูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุน

รวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการท่ี

มีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการ

ด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวันท าการน้ัน แมห้าก

ภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือ

หน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 
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4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน 

 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ  ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ จะตอ้งแจง้

บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้

ออกของกองทุนหรือปัจจัยอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้

เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เค ร่ืองมือ Notice Period ร่วมกับเคร่ืองมือ  Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ว่า 

การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนท่ีเกิดขึ้ นในปริมาณ

มาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จากตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นใน

การขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีท าใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิบติักบั

ค าสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัค าสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีท ารายการดว้ย ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจ

พิจารณาใช ้Notice Period ร่วมกบัเคร่ืองมืออื่น ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, 

Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจดัการ

ล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่ม

หรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้า ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ี

ระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือ

ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัท าการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์

อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ได ้บริษัทจดัการ

มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ี สดัส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบั 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยท่ีมูลค่า

การซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน (pro-

rata basis) ของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate 

4. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท า

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสดัส่วน 

(pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดับก่อน-หลังของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้มื่อบริษัทจดัการมีระบบงานส าหรบั

รองรบัการยกเลิกค าสัง่ดงักล่าว และเมื่อบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวน

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่น

ได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะ

ปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีบริษัท

จัดการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มไดไ้ม่เกินกว่าท่ีระบุไวใ้น

โครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก 

Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและ

ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกค าสัง่ทราบโดยไม่

ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการน้ัน 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 



รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510   6 

 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน

เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่ อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระส าคญั 

2. อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ

ตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วน

บุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และ

การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
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ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510 มีนโยบายท่ีจะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารแห่ง

หน้ี และหรือเงินฝากรวมทั้งหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย  ก.ล.ต. โดยจะ

ลงทุนในตราสารทุนไม่เกินรอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ ไม่

เกินรอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ โดยจัดสัดส่วนการลงทุนใหม้ีระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุหรือ

ความสามารถในการรบัความเส่ียงของกลุ่มผูล้งทุนหลกัของกองทุน ดงัน้ัน กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุน

ในกองทุนท่ีมีระดับความเส่ียงเหมาะสมกบัช่วงอายุหรือความสามารถในการรบัความเส่ียงของผูล้งทุน อย่างไรก็ตาม 

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได ้ตามระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่น

ท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อาทิ  

 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ไปราคาของตราสารแห่งหน้ีจะเปล่ียนแปลงในทิศ

ทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย และตามปกติตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร 

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจ

ลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากติดตามวิเคราะหปั์จจัยท่ีมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม า่เสมอและ

ต่อเน่ือง 

 ความมัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร 

รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงของความ

มัน่คงของผูอ้อกตราสารได ้โดยจะเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถใน

การช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

 ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) คือความเส่ียงท่ีราคาหุน้เปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการเคล่ือนไหวของดชันี

ราคาตลาดหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม บริษัทจดัการสามารถลด

ความเส่ียงของตลาดไดโ้ดยการกระจายสัดส่วนการลงทุนในหุน้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมซ่ึงจะท าใหส้ามารถควบคุม

ระดับความเส่ียงโดยรวมของกองทุนอยู่ในอตัราท่ีเหมาะสมตามนโยบายและมีดุลยภาพกบัดา้นผลตอบแทนตามท่ี

คาดหวงั  

 การด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) คือความเส่ียงท่ีราคาหุน้เปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากผลการ

ด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการท าก าไรและนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัทผู ้ออกตราสาร บริษัทจัดการสามารถลดความเส่ียงของผู ้ออกตราสารได้โดยการติดตามการ

ด าเนินงานอย่างใกลชิ้ด รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อสถานะบริษัทอย่าง

สม า่เสมอ ท าใหส้ามารถประเมินศกัยภาพและการสรา้งก าไรของบริษัทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สภาพคล่องของตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงท่ีกองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ น

จากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่ายตราสารน้ันๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร นอกจากน้ี 

กองทุนน้ีมีนโยบายท่ีจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะเป็นสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนมือได ้ท า

ใหก้องทุนมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน อย่างไรก็ตาม การเลือกลงทุนในบริษัทท่ีได้

วิเคราะหแ์ลว้ว่ามีปัจจยัพื้ นฐานดี จะช่วยลดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน จึงท าใหค้วามเส่ียง

ต่อสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุนอยูใ่นระดบัท่ีต า่มาก 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาของหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความ

ผันผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญั และ เน่ืองจากสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้ามีการตีมูลค่าตามราคาตลาดทุกวนั ซ่ึงอาจจะท าใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าปรบัเพิ่มขึ้ นหรือลดลง

อยา่งมากโดยอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือตรงกนัขา้มกบัหลกัทรพัยท่ี์กองทุนไดล้งทุน อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ 

มีการด าเนินการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เป็นประจ า สม า่เสมอ และตีมูลค่าตลาด

ของสัญญาทุกวนัเพื่อรักษาระดับเงินประกนั (margin) ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดอนุพนัธ์ รวมทั้งศึกษา

วิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าให้
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ทนัเหตุการณ์โดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวะการณ์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุน

อยู่ตลอดเวลา นอกจากจากน้ี ยงัมีความเส่ียงท่ีเรียกว่า Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุน

ลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ีแตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนท่ีตั้งใจจะคุม้ครองความ

เส่ียง ตัวอย่างเช่นในบางขณะท่ีผู ้จัดการกองทุนต้องการลดความเส่ียงต่อความผันผวนของราคาหุน้ในตลาด

หลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทุนอาจท าการป้องกนัความเส่ียงโดยใชส้ญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารอนุพนัธ ์อยา่งไรก็

ตาม ดชันีอา้งอิงส าหรบัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและตราสารอนุพนัธด์งักล่าวอาจมีอตัราความผนัผวนท่ีแตกต่างจาก

ตราสารท่ีกองทุนถืออยู่ ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงจากการท่ีผูจ้ดัการกองทุนย่อมค านวณสดัส่วน

ในการป้องกนัความเส่ียงเมื่อภาวการณ์ลงทุนเปล่ียนแปลง เพื่อให้ไดส้ัดส่วนในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสม

ส าหรับกองทุนเพื่อสะทอ้นถึงการคาดการณ์ของผูจ้ัดการกองทุน  อย่างไรก็ตาม แมม้ีการลงทุนในสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงก็อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงไดท้ั้งหมด และเสียโอกาสในการรบัผลตอบแทน

ท่ีดีขึ้ นหากตลาด ฯ ไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณไ์ว ้

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุนในรูปของสกุล

เงินตราต่าง ๆ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในต่างประเทศไดโ้ดยลงทุนในหลายสกุลเงินหรือ

เลือกลงทุนในประเทศท่ีวิเคราะหแ์ลว้ว่ามีเสถียรภาพหรือโดยการวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงและปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ต่ออตัราแลกเปล่ียนโดยใกลชิ้ด 

 ความเสี่ยงจากกฎขอ้บงัคบัต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบัความเส่ียงอนั

เน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความผนัผวนของตลาด การเขา้แทรกแซงภาคเอกชน

ของรัฐบาล ขอ้จ ากัดเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎ

ขอ้บังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับ

ภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ

หรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการช าระราคาและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมีฐานะการ

ลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ซ่ึง ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง

ขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย และ การท าธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของ

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ทั้งน้ี กองทุนสามารถลดความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดทุนต่างๆไดโ้ดยติดตาม

และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างสม า่เสมอ  รวมทั้ง มี

กระบวนการพิจารณาการคดัเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ วิเคราะหปั์จจยัพื้ นฐานของตราสารน้ันๆ เพื่อใหสิ้นทรพัย์ ท่ี

ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนท่ีเหมาะสม  

 ความเส่ียงจากขอ้จ  ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรัฐบาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให ้ผู ้

ลงทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้

อ 

ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต า่กว่า 2 

อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาลเป็น

ประกนั  

(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ด าเนินงานของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

หรือ 

ไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผูกพนัมี

ภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ โดย

เลือกใช ้credit rating แบบ 

national scale 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือ SN ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ

ธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน  

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing  

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ี < 397 วนันับแต่

วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนั

ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี  

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ

ไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

5.2.3.9 บล.  

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด

จะสูงกว่า 

1. 10%หรือ 

2. น ้าหนักของตราสารท่ี

ลงทุนใน benchmark + 

5% 
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ข้

อ 

ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี > 397 วนันับแต่วนัท่ี

ลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี  

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย หลกัทรพัย์

ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ้ื์อขาย

ใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ

กฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ของบริษัทดงักล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ

แกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนหุน้ออกจากการซ้ือขายใน SET หรือ

ในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3 หุน้ท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้ง

ขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ี

ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  

6.4.2  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอียดตาม

แบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี  < 397 วนั นับ

แต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2  ผูม้ีภาระ

ผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงัน้ี 

 6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

 6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั

บุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี > 397 วนันับแต่

วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated marke  

6.5 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade  

6.5.1 reverse repo  

6.5.2 OTC derivatives 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่

อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนใน benchmark + 

5%  
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ข้

อ 

ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

6.6 หน่วย property หรือหน่วย infra ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.6.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือ

ขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัยผ์ูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาด

หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหว่าง

ด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก

การซ้ือขายใน SET หรือของตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.6.2 เป็นหน่วย property หรือหน่วย infra ท่ีมีหรือไม่ไดม้ีลกัษณะ

กระจายการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางท่ีส านักงานก าหนด  

7 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี 

แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน

ใน benchmark + 10% 

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  

2. derivatives on organized exchange 

 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว)  

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบ

ปีบญัชี เวน้แต่เป็น MF ท่ีมีอายุ

โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบ

อายุกองทุน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ท่ีอายุ

กองทุน คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งน้ี 

เฉพาะ MF ท่ีมี อายโุครงการ > 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี รวมกนัไม่เกิน 25% 

  



รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510   12 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่

กองทุนรวมไดด้ าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได้

ตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถขาย

คืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอ

ขายตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ี

ออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 

12 เดือน  

2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสาร

กึ่งหน้ีกึ่งทุน SN ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

2.4.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1 : 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single 

entity limit) 

2.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade หรือไม่มี 

credit rating 

3 reverse repo ในประเทศ ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ในประเทศ ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก ่ 

5.1 ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม

ผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

5.2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือท่ีตวั

ตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารท่ีต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(non-

investment grade / unrated) 

รวมกนั 

ไม่เกิน 15% 

  

6  หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

7  หน่วยลงทุน property  ไม่เกิน 20% 

     

8 

 หน่วยลงทุน infra                  ไม่เกิน 20% 

9 derivatives ดงัน้ี 

9.1 hedging limit :  

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

การลดความเส่ียง 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

9.2 non-hedging limit :  

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลด

ความเส่ียง 

global exposure limit 

กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

** หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  

ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 



รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510   13 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

 ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมีจ านวน

หุน้ของบริษัทรวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

น้ัน (ไม่นับรวมการถือหุน้ของกองทุนวายุภกัษ์) 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน  

ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครฐั

ไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครฐั

ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของ

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสิน ทางการเงินท่ีออกใหม่

ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 

บลจ. อาจน ามลูค่าหน้ีสิน ทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หน้ีสินทาง

การเงินตาม งบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทางการเงินน้ัน

จะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผูอ้อกตรา

สารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีล่าสุดใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก

และเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นรายครั้ง เวน้แต่ใน

กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 

(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ  

 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสาร ท่ีออกใหม่

และมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั

รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็น

รายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ  

 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. บล.  

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคลตาม 1. – 

9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด 

กองทุนหน่ึง 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS 

ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
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 ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ีโดยไดร้บั

ความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นท่ี บลจ. เดียวกนั เป็นผูร้บัผิดชอบ

ในการด าเนินการ 

4 หน่วย infra ของกองทุนใด 

กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ท่ีออก

หน่วยน้ัน เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

 5  หน่วย property ของกองทุนใด 

กองทุนหน่ึง 

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ท่ี

ออกหน่วยน้ัน เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้น

ดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

  

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี  1 พฤษภาคม  ถึงวนัท่ี 30 เมษายน เป็นระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง
(2)

 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง
(2)

 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง
(2)

 

ปี 64/65 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1 ค่าธรรมเนียมการขาย(3) ไม่เกิน 1.00  ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน(3) 

- อายถืุอครองต า่กวา่ 6 เดือน 

- อายถืุอครองมากกวา่หรือเท่ากบั 6 เดือน 

 

ไม่เกิน 1.00 

ไม่เกิน 1.00 

 

0.25 

ยกเวน้ 

 

0.25 

ยกเวน้ 

 

0.25 

ยกเวน้ 

1.3 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน อตัราเท่ากบัคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนของกองทุนตน้ทางหรือ 

ค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทาง แลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน  

2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3 ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อ

หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัท

จดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี

ปกติ 

ตามท่ีจ่ายจริง 

3. คา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ)(4) 

3.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ(5) ไม่เกิน 1.070 ต่อปี 0.86 0.85 0.86 

3.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 ต่อปี 0.03 0.03 0.03 

3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1338 ต่อปี 0.13 0.13 0.13 

3.4 ค่าตรวจสอบบญัช ี ตามท่ีจ่ายจริง 0.04 0.05 0.04 

3.5 ค่าประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ตามท่ีจ่ายจริง 0.02 - - 

3.6 ค่าใชจ้่ายภาษีดอกเบ้ียหกั ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีจ่ายจริง 0.02 0.01 0.11 

3.10 ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง - 0.01 - 

3.10 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ
(6)

 ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

4. คา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07%  

ของจ านวนเงินทุน 

ของโครงการ 

- - - 

4.2 ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - - 

5. อตัราสว่นค่าใชจ้า่ยทั้งหมดตอ่มูลค่า

ทรพัยส์ินสุทธิ(1)(7)  

(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ)(4) 

ไม่เกิน 2.3808  

ตอ่ปี 

1.11 1.09 1.18 

6. ค่าใชจ้า่ยในการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 

(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ)(4) 

ตามท่ีจา่ยจริง 0.11 0.04 0.03 
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(1) บริษัทจดัการเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่าย

ของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 

(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลคา่เพ่ิมแลว้  

(3) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์(กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสรา้ง

พ้ืนฐาน (Infrastructure fund) ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่คิด

ธรรมเนียมการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ ้าซอ้นกับกองทุนรวมปลายทาง โดยกองทุนปลายทางจะยกเวน้การเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนียมการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บักองทุนตน้ทาง 

(4) มูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลคา่หน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงคา่ธรรมเนียมการจดัการ 

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(5) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์(กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสรา้ง

พ้ืนฐาน (Infrastructure fund) ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่คิด

ธรรมเนียมการจดัการซ ้าซอ้นกบักองทุนปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตวัอยา่ง เช่น กองทุนตน้ทางมี NAV 1,000 ลา้น

บาท โดยไดจ้ดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั 100 ลา้นบาท 

กองทุนตน้ทางจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลา้นบาทในอตัราท่ีกองทุนตน้ทางก าหนด 

และ (2) เงินลงทุน 100 ลา้นบาทในอตัราท่ีกองทุนปลายทางก าหนด เป็นตน้ 

(6) คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

(7) ไมร่วมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึ้ นจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์ 
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ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัย ์ตั้งแตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2565 

 

  

อนัดบั ช่ือ
ค่านายหนา้

(บาท)

อตัราสว่น

ค่านายหนา้

1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 6,844.35       15.28%

2 บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 6,011.93       13.42%

3 บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 4,409.68       9.85%

4 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคนิภัทร จ ำกดั (มหำชน) 3,491.20       7.80%

5 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ำกดั (มหำชน) 3,046.36       6.80%

6 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกดั (มหำชน) 2,586.43       5.77%

7 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,524.89       5.64%

8 บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,500.77       5.58%

9 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,195.10       4.90%

10 บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 1,720.26       3.84%

11 อ่ืนๆ 9,456.36       21.11%

รวม 44,787.33   100.00%
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510   

วนัท่ี 30 เมษายน 2565 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510   

วนัท่ี 30 เมษายน 2565 (ตอ่) 

 

 



รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510   20 

รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510   

วนัท่ี 30 เมษายน 2565 (ตอ่) 
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รายงานสรุปจ  านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

 
 

รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้

เป็นรายตวั 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้

เป็นรายตวั (ตอ่) 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้

เป็นรายตวั (ตอ่) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510 กบัเกณฑม์าตรฐาน 

 

(1) ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั (%ตอ่ปี) 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 11.37 1.33 7.55 0.16 4.66 5.26 -2.42 2.91 0.83 5.98 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั* 10.09 1.73 8.15 0.85 5.14 4.38 -0.01 3.31 1.32 2.10 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 

3.75 6.77 3.76 3.85 3.91 1.91 2.93 2.21 7.18 3.82 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั* 

2.71 4.58 2.49 2.64 2.75 1.09 1.82 1.25 3.81 1.36 

 

(2) ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2565 

  ตั้งแตต่น้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%ตอ่ปี) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

10 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแต่

จดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -0.06 0.27 0.09 1.92 2.46 2.21 3.08 3.93 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั* -0.47 -0.39 -0.09 0.41 1.46 1.89 3.20 4.19 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน (ตอ่ปี) 

3.39 3.46 3.52 3.51 4.95 4.14 4.31 4.98 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั (ตอ่ปี)* 

1.22 1.30 1.19 1.15 2.45 2.12 2.64 4.37 

 

* ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป กองทุนใชด้ชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยฯ์ (10%) ดชันีตราสารหน้ีภาครฐัระยะสั้น 

(39%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันี

พนัธบตัรรฐับาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (6%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-

Market ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึ้ นไป อายุ 1 - 3 ปี (10%) เป็นตวัช้ีวดั 

ระหวา่งวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2564 กองทุนใชด้ชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยฯ์ (12.5%) ดชันีตราสารหน้ีภาครฐั

ระยะสั้น (34.5%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (35%) ผลตอบแทนรวม

สุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (8%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีตราสารหน้ี

ภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึ้ นไป อายุ 1 - 3 ปี (10%) เป็นตวัช้ีวดั    

ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2562 กองทุนใชด้ชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยฯ์ (12.5%) ดชันีผลตอบแทนรวม

ของ Short-term Government Bond Index (34.5%) ดชันีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (35%) ดชันี

ผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (8%) และ ดชันีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) 

(10%) เป็นตวัช้ีวดั 

ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2562 กองทุนใชด้ชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยฯ์ (15%) ดชันีผลตอบแทนรวม

ของ Short-term Government Bond Index (30%) ดชันีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (35%) ดชันี
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ผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (10%) และ ดชันีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) 

(10%)  เป็นตวัช้ีวดัของกองทุน 

ระหวา่งวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2558 – 30 เมษายน 2560 กองทุนใชค้า่เฉล่ียของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย ์(17%) กบัคา่เฉล่ียของ 

TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (41.5%) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 1 ปีเฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย

พาณิชย ์(41.5%) เป็นตวัช้ีวดั 

ระหวา่งวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2556 – 23 พฤษภาคม 2558 กองทุนใชค้่าเฉล่ียของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ (19%) กบัคา่เฉล่ียของ 

TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (40.5%) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 1 ปี เฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร

ไทยพาณิชย ์(40.5%) เป็นตวัช้ีวดั 

ระหวา่งวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2554 – 23 พฤษภาคม 2556 กองทุนใชค้่าเฉล่ียของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ (21%) กบัคา่เฉล่ียของ 

TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (39.5%) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 1 ปี เฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร

ไทยพาณิชย ์(39.5%) เป็นตวัช้ีวดั 

ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 – 23 พฤษภาคม 2554 กองทุนใชค้่าเฉล่ียของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ (23%) กบัคา่เฉล่ียของ 

TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (38.5%) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 1 ปี เฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร

ไทยพาณิชย ์(38.5%) เป็นตวัช้ีวดั 

เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมผสมท่ีปรบัสดัส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัช่วงอายุของผูล้งทุน บริษัทจึงจะปรบั

เกณฑก์ารวดัผลการด าเนินงานของกองทุนทุกๆ 2 ปี 

** ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต    

*** เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี  จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา 

เท่ากบั -8.79% 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จ  ากดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลกัษณต์วัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจ านวน 8 อนัดบั โดย

เร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัต า่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตั้งแต่ 1 ปี

ขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณม์ีความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด 

และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอืน่ๆ   

     

AA - มีความเส่ียงต า่มาก บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัต า่ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มี

ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการ

ช าระหน้ีท่ีออ่นแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

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

อนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 



รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510   27 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุด และมีความเส่ียงต า่ท่ีสุด มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคนืเงินตน้

ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงต า่มาก มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบั

เครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงต า่ มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง 

แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่น

ระดบัสูงกวา่  

 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า มีความสามารถ

ในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูง

กว่า  อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตต า่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings) 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

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

อนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นส าหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช ์โดยอนัดบั

ความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืน่

ในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีท่ีมี

ระดบัความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมสีญัลกัษณ ์“+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีก าหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบ

กบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเท่ากบักรณีท่ี

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืน่หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ความสามารถในการช าระหน้ีดงักล่าวจะ

มีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวา่ตราสารท่ีไดร้บัการจดัการจดัอนัดบัท่ีสูง

กว่า 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวส าหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงก าหนดโดยฟิทชโ์ดยอนัดบั

ความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือ

ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั

ความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขัน้น้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอืน่ท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี การ

เปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกจิอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีโดยตรงตาม

ก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา่ 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี มี

ความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการ

ช าระหน้ีไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา่ 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติมต่อจากอนัดบั

ความน่าเช่ือถือส าหรบัประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอ่ยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้หลกั 

ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสญัลกัษณต่์อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถืออนัดบั ”AAA(tha)” หรืออนัดบัท่ีต า่กวา่ 

“CCC(tha)” ส าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว  
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อกตราสารมี

ความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุดเพียง

เล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมคีวามสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกวา่กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี

ความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผูอ้อกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีนอ้ยกว่าตรา

สารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจากความไม่แน่นอน

ในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระหน้ี

ได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีมากกว่าตรา

สารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการช าระหน้ี หรือ

ความตั้งใจในการช าระหน้ีของลกูหน้ี 

 

 

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

ภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการช าระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-1 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก ตลอดจนมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 ส าหรบัเงินฝากน้ันจะมสีถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบัท่ียอมรบั

ได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตต า่หรือน่ากงัวลและมีความไม่

แน่นอนในความสามารถในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s บริษัทผูอ้อก

ตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุดเพียง

เล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมคีวามสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกวา่กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี

ความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผูอ้อกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีนอ้ยกว่าตรา

สารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจากความไม่แน่นอน

ในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระหน้ี

ได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีมากกว่าตรา

สารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการช าระหน้ี หรือ

ความตั้งใจในการช าระหน้ีของลกูหน้ี 

 

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

ของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผล

ขาดทุนของกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510 ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510 ไม่ไดข้ึ้ นอยู่

กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ บลจ. กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงใน

อนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูโครงการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

3. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจจะ

ลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจดัการ และ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบิติัตามจรรยาบรรณ และประกาศ

ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัท

จดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง (Connected 

Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

8. กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบ้ริษัทจัดการเดียวกันโดยไม่จ ากัดอัตราส่วน  ซ่ึงอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้

การจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนตน้ทางและกองทุน

ปลายทาง โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และมาตรการป้องกนัไดท่ี้ 

www.kasikornasset.com 

9. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510 เมื่อมีความเขา้ใจในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความ

เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

10. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และส่วน

รบัรองความถูกตอ้ง  

11. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้ับรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

 

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

