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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2566/2567 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2567 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี AB 2022B 

K Fixed Income AB 2022B Fund : K-AB22B 

 
สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารหน้ี 

 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน : 

- เน้นลงทุนลงทุนโดยตรงในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั และเอกชน ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

- ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนัไดโ้ดยไม่

จาํกดัอตัราส่วน 

 

จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 1,004,191,125.18 บาท  

 

รอบระยะเวลาบญัชี : 31 มกราคม 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 

 

อายโุครงการ : ไม่กาํหนด  

 

นโยบายการลงทุน : 

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั และเอกชน หน่วย CIS 

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities 

Lending) ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศ รวมกนัไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นใด หรือหา

ดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี สาํหรบัการลงทุนใน

ต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ 

 

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment 

Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือ
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ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ไดไ้ม่เกินรอ้ย

ละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

สาํหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสาร Basel III และ/หรือสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าและ/หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงท่ีมี underlying เป็นตราสารดงักล่าว รวมกนัไม่

เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท

จดัการเดียวกนัไดโ้ดยไม่จาํกดัอตัราส่วน และกองทุนรวมอื่นน้ันมีการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมใดๆ ท่ีบริษัทจดัการเดียวกนัเป็นผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการต่อไปไดอ้ีกไม่เกิน 1 ทอด 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวม

หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder fund) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุน

รวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยท์ั้งในและต่างประเทศได ้โดยไม่ทาํใหร้ะดบัความ

เส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยู่กบั

สถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจง้ให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนดาํเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดย

ประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

อตัราส่วนการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือลดความเสี่ยงหรือตราสารท่ีมี

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง : 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุด

ท่ีเกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า รวมถึงตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง เฉพาะส่วนท่ีมี

ลกัษณะเป็นสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยรายละเอียด

การคาํนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าว 

จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

ผลกระทบทางลบภายใตส้มมติฐานและความเช่ือมัน่ท่ีสมเหตุสมผลจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงตอ่เงินทุนของกองทุนรวม : 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์จนอาจทาํให้

กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็

ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะ

ศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าใหท้ันเหตุการณ์โดยการคํานวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวการณ์เพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 
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ลักษณะท่ีสาํคัญของกองทุนรวมอ่ืนท่ีกองทุนลงทุนเกินกว่ารอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดเค หุน้กู ้ชนิดผูล้งทุนสถาบนัพิเศษ 

บริษทัจดัการ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนส่วนใหญ่ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นอนัเป็น

หรือเก่ียวขอ้งกบัตราสารหน้ีและหรือเงินฝากท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. และ

ในสถานการณท่ี์เหมาะสม กองทุนอาจพจิารณาลงทุนส่วนใหญ่ในหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัตราสารหน้ีท่ีออกโดยบริษทัเอกชนหรือ

รฐัวิสาหกิจซ่ึงคาดวา่จะใหผ้ลตอบแทนจากดอกเบ้ีย กาํไรส่วนเกินทุนหรือ

รายไดอ้ื่นในระดบัสูง ทั้งน้ี กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของ

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารท่ีมี

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีมีลกัษณะเป็นตราสารหน้ีท่ีผู ้

ออกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด (callable) หรือตราสารหน้ีท่ีผู ้

ถือมีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกชาํระหน้ีคืนก่อนกาํหนด (puttable) โดยมีการกาํหนด

ผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของ

สถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอื่น และไม่มีการกาํหนดเง่ือนไขการจ่าย

ผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอื่นเพิ่มเติม 

 

นโยบายการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน : 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark) : 

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (20%) 

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (10%) 

3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้

ออกตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึ้ นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (40%) 

4. ดชันีตราสารหน้ีภาครฐัระยะสั้น (25%) 

5. ดชันี US Generic Government 6 Month Yield (5%) บวกดว้ยค่าเฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาท่ีคาํนวณผลตอบแทน ปรบัดว้ยตน้ทุนการ

ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 
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ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน : 

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน : 

 ผลการดาํเนินงานของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระเงินและดอกเบ้ียตามกาํหนดระยะเวลา ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าวอาจสูง

กว่ากองทุนประเภทตราสารหน้ีทัว่ไป เน่ืองจากกองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับ

ความน่าเช่ือถือตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 กรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีกองทุนต่างประเทศมีสิทธิไดร้บัคืนจากการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศตอ้งถูก

หกัภาษีตามกฎหมายของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุน 

 

 การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ไปราคาของตราสารแห่งหน้ีจะ

เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย และตามปกติตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอายุ

คงเหลือยิง่ยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิง่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึ้ น  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสาร

อยา่งสมํา่เสมอและต่อเน่ือง 

 

 ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุน (Credit risk) กองทุน

จะลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึงออกโดยภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงความเส่ียงน้ีจะเกิดขึ้ นเม่ือผูอ้อกตราสารไม่

สามารถจ่ายคืนเงินตน้และหรือดอกเบ้ีย หรือจาํกดัความรบัผิดในหน้ีสิน นอกจากน้ี ตราสารหน้ียงัมีความ

เส่ียงท่ีจะถูกปรบัลดอนัดับความน่าเช่ือถือ ซ่ึงอาจส่งผลใหก้องทุนตอ้งปรับลดสดัส่วนการลงทุนในตราสาร

ดงักล่าวและกองทุนอาจประสบภาวะขาดทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ 

และวิเคราะหค์วามสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสารอยา่งรอบคอบ 

 

 สภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถ

จาํหน่ายตราสารน้ันๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุน

ในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนมือได ้ทาํใหก้องทุนมีความเส่ียง

ดา้นสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุนได ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความ

น่าเช่ือถือ และความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ตลอดจนสภาพคล่องของตราสารน้ัน รวมทั้ง

ทาํการกระจายความเส่ียงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในตราสารใดในสดัส่วนท่ีสูงเกินไป 

 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของ

ตลาดเงินตลาดทุน อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุน

ลงทุนไว ้และส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทุนในตราสารใหมี้สดัส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสม

และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะ

ตลาดเงินซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุน 

 

 ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) เป็นความเส่ียงท่ีราคาตราสารท่ี

กองทุนลงทุนอาจเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร 

รวมทั้งความสามารถในการทาํกาํไรของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง ผูจ้ดัการกองทุนมีการคัดเลือกตราสาร และวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ รวมทั้งติดตาม

สถานการณก์ารลงทุนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของตราสารท่ีกองทุนลงทุน 
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 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) เกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุน

อาจมีฐานะการลงทุนอยูใ่นต่างประเทศ ซ่ึงอาจทาํใหมู้ลค่าทรพัยสิ์นของกองทุนมีความผนัผวนจากนโยบาย

การเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศ ความขดัแยง้ทางการเมืองหรือสงคราม การเปล่ียนแปลงนโยบายการ

ปกครอง การเปล่ียนแปลงนโยบายภาษี ขอ้จํากัดดา้นการลงทุนต่างประเทศ ความผันผวนของสภาวะ

เศรษฐกิจ และการพฒันาทางดา้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนหลกัลงทุน ซ่ึงอาจส่งผล

ต่อราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสมํา่เสมอ รวมทั้ง พิจารณาการคดัเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ วิเคราะหปั์จจยัพื้ นฐาน

ของตราสารน้ันๆ เพ่ือใหสิ้นทรพัยท่ี์ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนท่ีเหมาะสม  

 

 ความเส่ียงจากกฎขอ้บงัคบัต่างๆ (Regulatory Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึง

มกัจะเผชิญกบัความเส่ียงจากหลายปัจจยั เช่น การเขา้แทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ขอ้จาํกดัเร่ืองการ

เขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บังคบัต่างๆ ของตลาด

หลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค ขอ้จาํกดัหรือ

กฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสมํา่เสมอ  
 

 ความเส่ียงจากขอ้จาํกัดการนาํเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรฐับาล

ของประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึง

อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนอาจไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการนําเงินกลบัประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ

ทําใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทาง

การเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกาํไรค่าเงิน เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง

ดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  
 

 ความเส่ียงจากการเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (leverage risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาของ

หลักทรัพยอ์า้งอิงมีความผันผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน 

หรือปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

มีนัยสําคญั และเน่ืองจากสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาดทุกวนั ซ่ึงอาจจะทาํให้

ราคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าปรับเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอย่างมาก โดยอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือ

ตรงกนัขา้มกบัหลกัทรพัยท่ี์กองทุนไดล้งทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะคาดการณ์หรือทาํการศึกษาและวิเคราะหต์วัแปรอา้งอิงของตรา

สารดงักล่าวอยา่งรอบคอบ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุน  
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการไม่เปิดใหซ้ื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ 50 บาท 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า

คงเหลือในบญัชีขั้นตํา่ใหก้บัผูส้ัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลา

การถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อ

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการใหท้าํรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกว่าท่ี

ระบุไวใ้นโครงการได ้โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบคาํสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นําใบคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดย

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

 

สําหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับหลังเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทาํ

รายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

คาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงความถ่ีและหรือเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร โดยจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการไม่ขาย 

ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

โดยคาํนวณจากราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงินท่ีสัง่ขายคืน

โดยคูณจาํนวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนเงิน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน

ดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมี

จาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนมีมูลค่าตํา่กว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ บริษัทจดัการอาจดําเนินการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดตามจาํนวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึงเป็นไปตาม

เง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซ้ือไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

 

การชาํระเงินคา่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํ

การท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะชาํระเงิน

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุน และหรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่อ

อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหมี้

ช่องทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ  

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

1.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) ผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบ

คําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชัดเจน แลว้นําใบคําสัง่สับเปล่ียน

หน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 
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2. สับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) ผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง

อินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) ผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดย

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

(Android) 

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด สาํหรบัการ

สัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้ับหลังระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการซ้ือขายใด 

บริษัทจดัการจะทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการไม่เปิดใหส้บัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน  

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก บริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้ํารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ย

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

 

สิทธิในหน่วยลงทุน  

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือกองทุนปลายทางไดร้บัชาํระเงิน

ค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดังน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง

สมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึง

เหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของ
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มูลค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทําการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการ

ใดๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐาน

การไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 1) หรือการรบัรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตาม

ขอ้ 2) ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ดาํเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ี

ส่งคาํสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ 

บริษทัจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิ์นโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั 

 

2. อยูใ่นระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอืน่เขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตน

อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์

และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้

กระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ 
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3. อยู่ในระหว่างดาํเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงซ่ึงบริษัทจดัการพิจารณาแลว้มี

ความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี และการ

เลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิด

เป็นจาํนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ี

มีกาํหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืน

หน่วยลงทุน ใหพ้ิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซ่ึงกองทุนรวมเปิดใหร้ับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

เท่าน้ัน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะไม่ดาํเนินการตามขอ้ 3 วรรคหน่ึง หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริต

และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่เน่ืองจากกองทุน

รวมยงัคงมีทรพัยสิ์นคงเหลือท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่จะ

ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ี

บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อ

ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ี

ท่ีเ ก่ียวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้  

 

ช่องทางการทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ และ

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี : 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 

 ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตั้ง 
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการ

มีดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เครื่องมือการกาํหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกาํหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มลูค่าขัน้ตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee 

คือ รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity 

Fee คือ 30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุน

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดย

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทําได ้เพื่อใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจาก

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

(Swing Pricing) (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์น

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

สภาพคล่องอื่นได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป 

เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรบัเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลด
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มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี 

ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัท

จดัการกาํหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะกาํหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัทาํการน้ัน 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะ

พิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยส์ินของกองทุน

รวม (swing pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งกาํหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ย

สูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (อตัรา Swing Factor) และ Swing 

Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดย

พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย

สินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของ

กองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ี

สามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกิน

กว่า Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณ

จากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ย

มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวธีิท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing พร้อมกับเคร่ืองมือ Anti-Dilution 

Levies – ADLs แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ใน

แต่ละครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพิ่ม

ไดไ้ม่เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัทาํการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการ

พิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน  ทั้งน้ี

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ําเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ี

เรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน 

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และกาํหนด ADLs Threshold โดยมีหลกัการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของ

บริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐาน

และหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและ

เง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทําการซ้ือขายใดท่ี

สดัส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี

ค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  

คาํนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) 

หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 

(switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถกาํหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  
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(2) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม 

การใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุน

ในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้

ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน 

ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณากาํหนดอตัราการเรียก

เก็บค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ี

ทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่

เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ี

ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัทาํการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา

และหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ ท่ีไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนั

ทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บั

การจดัสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน 

 

- การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

จะตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัทาํการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละกาํหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของ
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ตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุน

รวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทําได ้เพื่อใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ  

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

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

พิจารณาแลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอน

หน่วยลงทุนท่ีเกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

จากตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีทาํใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิบัติกบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีทํารายการดว้ย 

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

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้

บริษัทจดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้น

โครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้

ล่วงหน้า ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ

และในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัทาํการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจกําหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate 

Threshold ได้ บริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการ

กาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ใน

การขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออก

ของกองทุน หรือปัจจยัอืน่ใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลู

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ี

สามารถทาํไดเ้พ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 
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2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของ

กองทุน เทียบกบั มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัท

จดัการกาํหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณากาํหนดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช ้

Redemption Gate 

4. คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํา

รายการในวนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลาํดบัก่อน-หลงัของคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

และคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาํสัง่ส่วนท่ี

เหลือไดเ้ม่ือบริษัทจดัการมีระบบงานสาํหรบัรองรบัการยกเลิกคาํสัง่ดงักล่าว และเม่ือบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใช้

ระบบ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate 

ตามราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่อง

เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า 

Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใชร่้วมกับเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง

สภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบั

เพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดย

จะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดาํเนินการระหว่างการทาํ Redemption Gate ไดแ้ก่ 

การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกาํหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ 

(ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณา

ยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคาํสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทาํการน้ัน 
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- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถดําเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัทําการ เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จาํเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ อันเน่ืองจากเหตุ

จาํเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

รวมทั้งกรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี

เกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั 

1. ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

2. มีเหตุการณท่ี์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

3. มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึง

เหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้

ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี 

ทน.11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

- การดาํเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชาํระหน้ี (side pocket)  

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

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

รวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

การกาํหนดวิธีการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสาํคญัต่อมลูค่า

ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาํหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

เม่ือไดร้บั ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถใชว้ิธีการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดย

บันทึกมูลค่าทรัพยสิ์นดังกล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วันท่ีไดบ้ันทึกมูลค่า

ดงักล่าวเป็นผูมี้สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินภายหลงัจากท่ีสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นน้ันได ้



 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี AB 2022B                                                        19 

 

สิทธิและขอ้จาํกดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จาํกดัการใชส้ิทธิออกเสียง : 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

 

การใชสิ้ทธิออกเสียงในการลงมติกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดียวกนั 

(กองทุนรวมปลายทาง) มิใหก้องทุนตน้ทางลงมติใหก้องทุนปลายทาง อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนปลายทาง

ไม่สามารถดาํเนินการเพื่อขอมติได ้เน่ืองจากติดขอ้จาํกดัหา้มมิใหก้องทุนตน้ทางลงมติใหก้องทุนปลายทาง 

บริษัทจดัการสามารถขอรบัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้หากไดร้บัมติเกินก่ึงหน่ึง

ของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนท่ีเหลือ 

 

ขอ้จาํกดัในการโอน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมาย  

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

 

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน: 

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 สาํหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลักฐานการรบัโอนตาม

กฎหมาย  

 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บั

โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงั

ผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดง

สิทธิตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่

ว่าทอดใดๆ ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

กับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็น

หลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือ

ในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุน”) 

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษัท

จดัการกองทุนรวม : 

ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงและการ

ดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุน้ได้ตามวิธีการท่ีประกาศใน website ของบริษัทจัดการ 

(www.kasikornasset.com) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน : 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ท่ี โทร. 0 2033 9999 หรือ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ท่ี โทร. 02 230 2240-1 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไม่มี 

 

ธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์: 

เน่ืองจากกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่

จาํกดัอตัราส่วน ดงัน้ัน บริษัทจดัการจะจดัใหมี้ระบบงานท่ีป้องกนัธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการ

ของ บลจ. เดียวกนั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตน้ทางและกองทุนรวม

ปลายทางโดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

 

การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย : 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ี

อยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

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

กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 

  

http://www.kasikornasset.com/
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุน  

 

รายช่ือคณะกรรมการ : 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ  

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์     กรรมการ 

นายพิภวตัว ์ภทัรนาวิก   กรรมการ 

นายวิชยั ณรงคว์ณิชย ์   กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร : 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายพีรภทัร ฝอยทอง   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

จาํนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ :  

จาํนวน 242 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2566) 
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มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ : 

1,090,714,392,254.65   บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2566) 

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน : 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่าย 

นายภราดร เอี่ยวปรีดา   ผูร่้วมบริหารฝ่าย 

นางสาวนินัทธ ์วงศเ์สง่ียม   ผูบ้ริหารกองทุน  

นายสารชั อรุณากูร   ผูบ้ริหารกองทุน  

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน  

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ : 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

ธีรุตร อศัวมงคลกุล - Master of Science in Finance, 

Cass Business School,  

University of London 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- Credit and Multi Corporate Business 

Analyst, Multi Business Department  

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

- Balance Sheet Strategy Specialist, Central 

Treasury Department 

- Equity Research Analyst for All Season 

Global Alpha Fund, Chicago River Advisors 
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ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

- Financial Consultant, Trinity Securities 

Group 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

ชชัชยั  

สฤษดิ์อภิรกัษ ์

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสถิติศาสตรบณัฑิต 

(สถิติประยุกต)์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

ชยัพร ดิเรกโภคา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

(สาขาวิศวกรรมการเงิน)  

MIT Slone School of Management  

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัชี ภาควชิาการเงิน,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ การจดัการการลงทุน, 

บลจ. กรุงไทย จาํกดั 

- ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการการลงทุน,  

บลจ. กรุงไทย จาํกดั 

- ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวิจยั, บลจ. กรุงไทย จาํกดั 

ฐานนัดร โชลิตกุล - ปริญญาโท  

สาขาการจดัการระหว่างประเทศ,   

มหาวิทยาลยัทนัเดอรเ์บิรด์  

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,  

มหาวิทยาลยัวิลเล่ียม แอนด ์แมร่ี  

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร,์  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

หน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

หน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- ดีลเลอรอ์าวโุส ฝ่ายซ้ือขายและลงทุนในตรา

สารทุน, บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 

อมัไพวรรณ   

เมลืองนนท ์

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิต

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

บริหารธุรกิจศศินทร ์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัชี ภาควชิาการบญัชี, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี

, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนและวจิยั,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการลงทุน,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนตราสารหน้ี, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- หวัหน้าส่วน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

สลิลสริิ  

อมรสมานลกัษณ ์

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรแ์ละ

การเงินระหวา่งประเทศ,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

หน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- Senior Associate 

 Tax - Transfer Pricing,  

KPMG Phoomchai Tax Ltd. 

เกศทิพย ์วรญั�ู

วฒันา 

- Master of Banking and Finance, 

Monash University, Australia  

- Bachelor of Engineering with 

Honors in Chemical and Process 

Engineering and a minor in Bio-

Process Engineering, University of 

Canterbury,  New Zealand  

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

หน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

สารชั อรุณากูร - Master of Science in Finance, 

University of Illinois สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัชี สาขาบริหารธุรกิจ 

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

หน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

หน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

ทรงพร สืบสายไทย - ปริญญาโทสาขาการเงินระหวา่ง

ประเทศ (การเงินและการลงทุน), 

มหาวิทยาลยัเดอรมั ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัชี ภาควชิาการเงิน,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี

, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ : 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวมตราสารหน้ี 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-888-8888 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

นายทะเบียนของกองทุน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุน : ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ท่ี โทร. 02 230 2240-1 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

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 จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178  

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600   

http://www.kasikornasset.com/
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

อตัราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน

ฝากของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน

ฝากของสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อกในประเทศท่ีมีอนัดบั

ความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อกต่างประเทศ/

คู่สญัญาในและต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ

อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่มกิจการใดกลุ่ม

กิจการหน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน

ฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคาร

หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทุน บริษัท

เครดิตฟองซิเอร ์และบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยั 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การทาํธุรกรรม reverse repo ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การทาํธุรกรรม securities lending ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตรา

สารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ศุกูก หรือตราสาร 

Basel III ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระบบของ Organized Market 

หรือเทียบเท่า (Total SIP) 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 15 

- การลงทุนในตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสาร Basel 

III และหรือ derivatives หรือ ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าแฝงท่ีมี underlying เป็นตราสารก่ึงหน้ี

ก่ึงทุนหรือตราสาร Basel III 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 20 

- การทาํธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

การลดความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

- การทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลด

ความเส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 
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อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

- การลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  

ตราสาร Basel III และศุกูก ของผูอ้อกรายใดราย

หน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทาง

การเงิน (financial liability) ของ 

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน 

- การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS 

ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศท่ีออก

หน่วยน้ัน 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2566 

รายการท่ีเรียกเก็บ อตัราตามโครงการ(3) เรียกเก็บจริง(3) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(3) 

ปี 64/65 

เรียกเก็บจริง(3) 

ปี 65/66 

1. คา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ)(2) 

1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ท่ีประมาณการได ้

    

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ(4) ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 0.42 0.45 0.35 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.02 0.03 0.03 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.04 0.05 0.05 

1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ท่ีประมาณการไม่ได ้

ตามท่ีจ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี 

   

 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07 ของจาํนวน

เงินทุนของโครงการ 

- - - 

 ค่าโฆษณาภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07 ของ 

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - - 

 ค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

 ค่าใชจ้่ายภาษีดอกเบ้ียหกั ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.02 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(5) ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

รวมค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด(6) ไม่เกิน 4.8685 ตอ่ปี 0.50 0.55 0.47 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

2.1 ค่าธรรมเนียมการขาย(7) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2.3 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ไม่เกิน 3.00 

 

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนของกองทุน 

ตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายของกองทุน

ปลายทางแลว้แต่อตัราใดสูงกวา่ 

3 ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

3.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.3 ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

3.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ 

หรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณี

พิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

 
(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่าย

ของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 
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(2) มูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงคา่ธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(3) ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 

(4) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัท

จดัการจะไม่คิดคา่ธรรมเนียมการจดัการซํ้าซอ้นกบักองทุนปลายทาง 

(5) ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

(6) ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาการซ้ือขายหลกัทรพัย ์

(7) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัท

จดัการจะไม่คิดคา่ธรรมเนียมการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซํ้าซอ้นกบักองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลายทางจะยกเวน้การ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บักองทุนตน้ทาง 

 

 

 



 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี AB 2022B                                                        30 

 

รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี AB 2022A  

วนัท่ี 31 มกราคม 2566 

 
 

 

รายงานสรุปจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุน

หรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จาํกดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจาํนวน 8 

อนัดับ โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัตํา่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลาง

และยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณมี์ความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงตํา่มาก บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่น

ระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดับตํา่ บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่น

ระดบัสูงกว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี

ความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

อนัดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 



 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี AB 2022B                                                        33 

 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุด และมีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย

และคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้ับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํา่มาก มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม

อื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงตํา่ มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูง แต่อาจไดร้ับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า

อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

 

’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับท่ีสูงกว่า มี

ความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือ

เทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตตํา่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตใน

ระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings) 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

อนัดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นสาํหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกาํหนดเม่ือเปรียบเทียบ

กบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกาํหนดโดย

ฟิทช์ โดยอันดับความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้ําหรับอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหก้บัตราสารทางการเงินท่ี

ออกหรือคํ้าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลกัษณ์ “+” แสดงไว้

เพิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีกาํหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่

อาจเทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ความสามารถใน

การชาํระหน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตรา

สารท่ีไดร้บัการจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวสาํหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช์

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกบั

ผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือ

คํ้าประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

โดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขัน้น้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

อยา่งไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ

ชําระหน้ีโดยตรงตามกาํหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไร

ก็ดี มีความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการชาํระหน้ีไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ี

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดบั เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว ้

เพ่ิมเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนั

ภายในอันดับความน่าเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อทา้ยดังกล่าวสําหรับอนัดับความ

น่าเช่ือถืออนัดบั ”AAA(tha)” หรืออนัดบัท่ีตํา่กว่า “CCC(tha)” สาํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว  
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Aaa 

ตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้ับจาก Moody’s บริษัทผู้

ออกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้ับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี

บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระ

หน้ีของบริษัทผูอ้อกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ี

น้อยกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความ

เส่ียงจากความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลให้

บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถใน

การชาํระหน้ีอยู่ในปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะ

ลดทอนความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

 

อนัดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการชาํระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-1 สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับการจดัอนัดับเครดิตท่ี P-3 สําหรับเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตใน

ระดบัท่ียอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตตํา่หรือน่ากงัวลและ

มีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้ับจาก Standard & Poor’s 

บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ

สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกวา่กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสงูกว่า อยา่งไรก็ดีบริษัท

ผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัผู้

ออกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ี

น้อยกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความ

เส่ียงจากความไม่แน่นอนในการดําเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลให้

บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้ับการชําระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งน้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนไม่ไดข้ึ้ นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือ

ผลการดาํเนินงานของ บลจ. กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อา้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุน

รวมไดท่ี้บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ www.kasikornasset.com 

3. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี 

ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลได้

ท่ีบริษัทจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

และประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัท

จดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีกําหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นตน้ ได้ท่ี

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ www.sec.or.th 

8. กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการไดโ้ดยไม่

จาํกดัอตัราส่วน ดงัน้ัน บริษัทจดัการจะจดัใหมี้ระบบงานท่ีป้องกนัธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ

ของบริษัทจดัการเดียวกนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนตน้ทางและกองทุน

ปลายทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดท่ี้ 

www.kasikornasset.com 

9. ผู ้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือมีความเขา้ใจในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความ

เหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะทางการ

เงินของผูล้งทุน 

10. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั และส่วนขอ้มลูกองทุน

รวม   

11. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่า

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือได้

ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

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