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ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน
1. ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
2. นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ ภาครัฐ ตราสารหนี้ ของหน่ วยงานของภาครัฐ ตราสารหนี้ ของ
สถาบันการเงิน ตราสารหนี้ เอกชน หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม และหรือเงินฝาก โดยผูอ้ อกตราสาร
ดังกล่าวตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงประเทศต่างๆ ดังนี้ ไทย
อินโดนี เซีย มาเลเซีย อินเดีย เกาหลี จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ฯลฯ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนจากรายรับดอกเบี้ ย
(Interest Income) และหรือจากการเพิ่มขึ้ นของราคาตราสารหนี้ (Price Appreciation) ที่กองทุนลงทุน
และหรือกาไรจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Gain)
• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนลงทุนโดยคาดหวังว่า พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน่ (Portfolio duration) โดยเฉลี่ยของกองทุนจะไม่เกิน
5 ปี โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน่ โดยเฉลี่ยของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ งอาจเกิน
5 ปี ได้ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
• กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ และหรือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศในหลายสกุล
เงินตราต่างประเทศ จึงทาให้กองทุนอาจมีกาไรหรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนสกุล
เงินต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ยูโร (EUR) ) เยน (JPY) รูเปี ย
(IDR) ริงกิต (MYR) รูปี (INR) วอน (KRW) หยวน (CNY) ฯลฯ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
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• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้ น หรือ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาสวอป (Swap) สัญญาฟอร์เวิรด์ (Forward)
สัญญาฟิ วเจอร์ส (Futures) รวมถึงออปชัน่ (Options) ทั้งนี้ ในระยะแรก กองทุนจะคานวณ Global
exposure limit โดยใช้วธิ ี Commitment approach และขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวิธีการคานวณตาม
เกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ อย่างไรก็ดี
ในอนาคต กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แบบซับซ้อน
• โดยบริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ บั ดาเนิ นการงานการลงทุนของกองทุน
(Outsourced fund manager) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดาเนิ นการบริหารจัดการลงทุนใน
ส่วนของต่างประเทศในบางขณะและหรือในสัดส่วนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อีกทั้ง บริษทั จัดการ
อาจบริหารจัดการลงทุนในส่วนของต่างประเทศร่วมกับ Outsourced fund manager ได้ โดย Outsourced
fund manager มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญา
แต่งตั้งผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
• ทั้งนี้ Outsourced fund manager อาจนาทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของการลงทุนไปลงทุนใน
ทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดย Outsourced fund manager และหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ตามดุลยพินิจของ Outsourced fund manager
• ทั้งนี้ ในกรณีที่ผรู ้ บั ดาเนิ นการงานการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) ไม่สามารถ
ดารงคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด หรือใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า ผูร้ บั ดาเนิ นการงานการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) นั้น
ไม่เหมาะสมที่จะได้รบั การมอบหมายหน้าที่ดงั กล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยน
ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายแล้ว
• สาหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์
(Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึงตราสารแห่งหนี้
ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสาร Basel III ศุกูก หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยไม่จากัดเพียงแค่ภูมิภาคเอเชีย หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลาย
อย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
• กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งในและต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความ
น่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
• นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ซึง่ อยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
ได้โดยไม่จากัดอัตราส่วน โดยการลงทุนในหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้กรอบนโยบายการลงทุน
ของกองทุน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ กองทุน
ปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่
สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment)
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น
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กองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder fund) หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรง
ในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ท้งั ในและต่างประเทศได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน
(risk spectrum) เพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนซึ่งขึ้ นอยูก่ บั สถานการณ์ตลาด
โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดาเนิ นการแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• เนื่ องจากกองทุนจะลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือหน่ วยลงทุนกองทุนรวมหรือทรัพย์สินในหลายสกุล
เงิน บริษัทจัดการจะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ซอขายในตลาดซื้
ื้
อขายหลักทรัพย์ ตลาดรอง ศูนย์ซอื้
ขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและนอกศูนย์ซอขายสั
ื้
ญญาซื้ อขายล่วงหน้าทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้
หลายสกุลเงิน อาทิเช่น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ยูโร (EUR) ) เยน (JPY) รูเปี ย (IDR) ริงกิต
(MYR) รูปี (INR) วอน (KRW) หยวน (CNY) ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคาสัง่ ซื้ อขาย
หลักทรัพย์ไปยังคู่สญ
ั ญาโดยตรง รวมถึงช่องทางการซื้ อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ที่เกิดขึ้ นในอนาคต
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วนั ที่
จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และประมาณ 30 วันก่อนเลิกโครงการ โดยกองทุนอาจจาเป็ นต้องชะลอการ
ลงทุนในต่างประเทศเป็ นการชัว่ คราว ดังนั้น อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ขา้ งต้นได้
ตัวชี้ วัด (Benchmark)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนควรเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุนกับอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิงสกุลเงินบาท
(THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน แบบ Rolling ย้อนหลัง 1 ปี บวกด้วยอ้ตราผลตอบแทนร้อยละ
1.50 ต่อปี ซึ่งเป็ นตัวชี้ วัดที่เหมาะสมสาหรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 1 ปี ขึ้ นไป อย่างไรก็ตาม อัตรา
ผลตอบแทนที่ใช้เป็ นตัวชี้ วัดข้างต้น เป็ นเพียงการกาหนดตัวชี้ วัดของกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน ซึ่งกองทุนมิได้รบั ประกันผลตอบแทนดังกล่าว ดังนั้น ผูล้ งทุนอาจ
ได้รบั ผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กาหนดเป็ นตัวชี้ วัดได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้ วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยูภ่ ายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู ้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้ วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้ วัด และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้ วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู ้ งทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้ วัดเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้ วัดในการใช้
เปรียบเทียบในกรณีที่ผอู ้ อกตัวดัชนี ของตัวชี้ วัดไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดย
บริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู ้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดในการคานวณดัชนี ชวัี้ ดหรือการกระทาใดๆ ของผู ้
ให้บริการดัชนี หลักทรัพย์หรือผูค้ านวณดัชนี หลักทรัพย์
**ตัวชี้ วัดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลปี ละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกาไรสะสม
หรือกาไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกาไรสะสมหรือมีกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผล
ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้
กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้ นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนั้นได้
3. ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน
กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งแสวงหาผลตอบแทนจากรายรับดอกเบี้ ย (Interest Income) และหรือจาก
การเพิ่มขึ้ นของราคาตราสารหนี้ (Price Appreciation) ที่กองทุนลงทุน และหรือกาไรจากการเคลื่อนไหว
ของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Gain) และหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดทั้งในและต่างประเทศ
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. คาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
1.1 กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุนหรือไม่ อย่างไร
กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
1.2 กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
30,000 ล้านบาท โดยบริษัทจัดการอาจจะดาเนิ นการเพิ่มจานวนเงินทุนของกองทุนจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเงื่อนไขที่กฎหมาย ก.ล.ต.กาหนด
1.3 กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่าใด
กองทุนนี้ เหมาะสมกับผูล้ งทุนที่แสวงหาผลตอบแทนจากรายรับดอกเบี้ ย (Interest Income) และ
หรือจากการเพิ่มขึ้ นของราคาตราสารหนี้ (Price Appreciation) ที่กองทุนลงทุน และหรือกาไรจาก
การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Gain) และหรือผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ และหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดทั้งในและต่างประเทศ ผูล้ งทุน
ควรลงทุนระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูง
1.4 ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุน
 การเปลี่ยนแปลงของระดับอัตราดอกเบี้ ยในประเทศที่กองทุนลงทุน
 ความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสารที่กองทุนลงทุน
 สภาพคล่องของตราสารหนี้ ที่กองทุนลงทุน
 ปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุน
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
1.5 กองทุนนี้ มีผปู ้ ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
1.6 รอบระยะเวลาบัญชี
สิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
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1.7 คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
หรือตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN)
1.7.1 กองทุนรวมกาหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสญ
ั ญา
ซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) อย่างไร
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจากัด
net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV และอาจ
ลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศกาหนด
1.7.2 ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าหรือตราสารทีม่ ี
ลักษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่างไร
หากราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่
คาดการณ์จนอาจทาให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่
มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าซึ่งซื้ อ
ขายนอกศูนย์ซอขายสั
ื้
ญญาซื้ อขายล่วงหน้า (OTC Derivative) อย่างไรก็ตาม การขาดทุน
ดังกล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่
มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้ทนั
เหตุการณ์โดยการคานวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา
1.7.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนแบบซับซ้อนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า
ในระยะแรก กองทุนจะคานวณ Global exposure limit โดยใช้วธิ ี Commitment approach
และขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวิธีการคานวณตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ อย่างไรก็ดี ในอนาคต กองทุนอาจจะ
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) แบบซับซ้อน
(1) วิธีการในการคานวน Global Exposure limit : Commitment Approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
(2) วิธีการในการคานวน Global Exposure limit : Var Approach
สมมติฐานที่ใช้ในการคานวณ :
1. ระดับความเชื่อมัน่ (confidence level) ร้อยละ 99.00
2. ระยะเวลาถือครอง (holding period) 20.00 วันทาการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ตา่ กว่า 250 วันทาการ
ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Relative VaR ไม่
เกิน 2.00 เท่าของ VaR ของดัชนี ชี้วัด (Benchmark) โดยกองทุนเลือกใช้ดชั นี Bloomberg
Emerging Market Local Sovereign APAC เป็ นดัชนี ชี้วัด (Benchmark) เนื่ องจากดัชนี มีตรา
สารหนี้ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียซึ่งซื้ อขายด้วยสกุลเงินท้องถิ่น (local currency) เป็ น
องค์ประกอบ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ เอเชีย
วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด Variance Covariance Method (Parametric
Approach)
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(3) มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่บริษัทจัดการประมาณการไว้
(expected gross leverage) ไม่เกินร้อยละ 200 ของ NAV
2. คาถามและคาตอบเกี่ยวกับข้อกาหนดในการซื้ อขายและโอนหน่วยลงทุน
2.1 กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
การขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งถัดไป
500 บาท
การเปิ ดบัญชี
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการกาหนดในการ
ขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษทั
จัดการกาหนด และชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มจานวน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอ
เปิ ดบัญชีดงั นี้
กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรอง
ความถูกต้อง
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีนิติบุคคล
1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ข้อบังคับบริษัท
3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
4) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลง
นามแทนนิ ติบุคคล
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต

วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
1. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อ
แสดงความจานงในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน และ
ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการของบริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30
น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
กรณี สั ่งซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคื นหน่ ว ย
ลงทุนรายอื่นที่มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน
หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ และขีด
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คร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชี จองซื้ อกองทุ น บลจ.
กสิ กรไทย" ที่ บริ ษัทจัดการได้เปิ ดไว้กับธนาคารต่ างๆ เช่ น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือ
บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกาหนด
กรณีที่สั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน
การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อ
เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื่อกองทุน หรือบัญชีอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่
มิใช่เงินสด สิทธิในหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค
ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้ว
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต
กสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชาระ
เงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาหรับผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนแล้วเท่านั้น
3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่
K-My Funds และ K PLUS หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายใน
เวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds
และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
4. บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมา่ เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษัท
จัดการกาหนดหรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุน
โดยอัตโนมัติเป็ นประจาตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเงื่อนไขและส่งคาสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังเวลาเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด
บริษัทจัดการจะทารายการขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขายหน่ วยลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะต้องเป็ นการให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
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การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่

500 บาท
50 บาท

1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบ
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวัน
ทาการซื้ อขาย
2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง
อินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อ
ขาย โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน
3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อ
ขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS)
และ Play Store (Android)
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่ วยลงทุนโดยปกติภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั ทาการที่คานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามวิธีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุน
สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัท
จัดการจะทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขาย
ถัดไป
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถ
ยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
2.2 กรณีใดทีบ่ ริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล
ดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคล
ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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(2) บุคคลที่ปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการที่บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
2.3 กองทุนรวมนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน
แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้มี
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่
เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระ
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่อง
ดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์ดาเนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
2.4 กองทุนรวมนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตามคาสั ่งไว้อย่างไร
2.4.1. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่
ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ
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(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะ
ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ด
ได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(3) กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ เกิดขึ้ น
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซอขายในตลาดซื้
ื้
อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่
สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
กาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ และผูด้ ูแลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุน แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอานาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถ
ดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ าย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้
ไม่เกิน 3 วันทาการ
2.4.2. เมื่อปรากฏเหตุขา้ งต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
หรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
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(1) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้
ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 2.4.1 (1) ข้อ
2.4.1 (2) ข้อ 2.4.1 (3) หรือข้อ 2.4.1 (5) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืน่
และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ
โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืน
หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนิ นการของ
กองทุนรวมเปิ ดนั้นให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขาย
คืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามข้อ 2.4.1 (1) ข้อ 2.4.1 (2) ข้อ 2.4.1 (3) หรือข้อ
2.4.1 (5) เกิน 1 วันทาการ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือ
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อน
วันเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ด
ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้
ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่
ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน
ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนก็ได้
2.5 กองทุนรวมนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไปได้
2.6 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้ว
นาใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ณ ที่ทาการ
ของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึง
เวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
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2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง
อินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทา
การซื้ อขาย โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทา
การซื้ อขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App
Store (iOS) และ Play Store (Android)
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัท
จัดการกาหนด สาหรับการสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายถัดไป
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
กาหนด สาหรับการสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลาขายหน่ วยลงทุน
ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะถือว่าวันที่บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการแล้ว เป็ นวันที่คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนมี
ผลสมบูรณ์
2.7 กองทุนรวมนี้ กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
การโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้แก่ทายาทหรือผูร้ บั ประโยชน์ตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคาสัง่ ศาล
4. การโอนอันเนื่ องมาจากการบังคับจานาหน่ วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึง่ บริษัทจัดการเห็นสมควรอนุ มตั ิให้โอนได้ เช่น กรณีการแก้ไข
หนังสือสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่เกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซื้ อขาย เป็ นต้น
นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนนอกเหนื อจากกรณีที่ระบุขา้ งต้น
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน่ คาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่
นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ
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ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้
บันทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอน
หน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน 30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั
โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
ข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วย
ลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทั้งนี้ ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ภายใต้
หัวข้อ 20 ของโครงการจัดการกองทุนรวม เรื่อง "ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี
ต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน"
2.8 ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที่โทร. 0 2888 8888
3. คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
3.1 กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคาขอเปิ ดบัญชีและใบ
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี" และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
ได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดาเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผจู ้ องซื้ อหรือผู ้
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะมารับสมุดบัญชี
แสดงสิทธิดว้ ยตนเองและจะต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต่อเมื่อ
บริษัทจัดการได้รบั ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อนั้นได้รบั การ
จัดสรรหน่ วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่บริษัทจัดการ
ออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื้ อ
หรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอ
ขายครั้งแรกหรือสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีหน้าที่จะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิไปให้
นายทะเบียนบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ต้งั แต่วนั ทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วย
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ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการขายหรือวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่นาสมุดบัญชีแสดงสิทธิมาบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั ให้ถือว่า
ข้อมูลที่บนั ทึกในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนถูกต้องและรายการที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิจะถือว่า
ถูกต้องได้ต่อเมื่อข้อมูลตรงกับในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่เปิ ดบัญชีของกองทุนนี้ ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน 2 คน ถือหน่ วยลงทุน
ร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนร่วมกันใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ ซื้ อหรือ
ขายคืนหน่ วยลงทุน และมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั้งเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินที่ได้จากการขายคืน
หน่ วยลงทุน
อนึ่ ง ในกรณีที่เป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เป็ นจานวนเงินที่ผลู ้ งทุนชาระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเท่านั้น มิใช่
หลักฐานแสดงสิทธิการได้รบั จัดสรรหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องนาสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่ วยลงทุนไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรร
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน เพื่อให้
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบ
หน่ วยลงทุนมอบให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
3.2 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ข้อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การจัดสรรในกรณีดงั กล่าว จะทาให้มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผู ้
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ าย
ได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมี
การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับ
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
3.3 หากท่านต้องการร้องเรียนจะทาได้อย่างไร
ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 0 2263 6000 หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ งคอร์ปอเรชัน่ จากัด
โทร. 0 2614 5588
3.4 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี
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3.5 ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เนื่ องจากกองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ได้ไม่จากัดอัตราส่วน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุน
รวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
ของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทางโดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornasset.com
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
4.1 รายชื่อคณะกรรมการ
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์
รายชื่อผูบ้ ริหาร
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นางสาวเอื้ อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางหทัยพัชร์ ชูโต
นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายยุทธนา สินเสรีกุล
นางสาวปิ ยะนุ ช เจริญสิทธิ์
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
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นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ
นางสาววรนันท์ กุศลพัฒน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

4.2 จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จานวน 227 กองทุน
4.3 มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
มูลค่าสินทรัพย์กองทุนรวมภายใต้การจัดการ 1,128,408,565,448.06 บาท
4.4 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร
นางสาวปรานี เกียรติชยั พิพฒ
ั น์

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
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4.5 รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน
- ปริญญาโท สาขาการเงิน
- ผูจ้ ดั การลงทุนอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์บริหาร
อริยา
(International Programme),
การลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
เต็มรังสิธรรัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส, ฝ่ ายจัดการกองทุน
- ปริญญาตรี คณะ
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ผูจ้ ดั การกองทุน, ฝ่ ายจัดการกองทุน
สาขาการบัญชี,
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการเงินทุน
สารอง, ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ าย Corporate
Solutions – Pension, บริษัท อเมริกนั
อินเตอร์แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จากัด
(AIA)
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
นาวิน อินทรสมบัติ - Master of Business
Administration in Finance and
Derivatives,
University of North Carolina at
Chapel Hill, United States
- ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์การทางาน
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- Assistant Managing Director
Equity and Derivatives Trading Group
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Vice President
Direct Investment
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY
CO.,LTD
- Chief Financial Officer,
CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD
- Assistant Vice President
กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
- Assistant Vice President
Investment Banking Department
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Exploration Engineer,
SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ
ชุณหวรรณ
สาขาการเงิน,
ขัตตินานนท์
University of Texas at Austin
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการบัญชี (International
Programme),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กันตยา
พสุหิรญ
ั นิกร

พีรกานต์ ศรีสุข

วีรยา จุลมนต์

ประสบการณ์การทางาน
- ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- Master of Science in Finance - ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
University of Warwick,
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
United Kingdom
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
- ปริญญาตรี
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
คณะเศรษฐศาสตร์
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
(International Programme),
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- Senior Dealer, Interest Rate
Derivatives,
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ
- Master of Science in
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
Finance, London School of
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
Economics and Political
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
Science (LSE),
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
United Kingdom
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
-ปริญญาตรี
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
คณะเศรษฐศาสตร์,
- Product Controller (Associate)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE
BANK (LONDON, UNITED KINGDOM)
-Risk & Control Analyst
Exotic Trade Review (Equity & Rates
Derivatives), DEUTSCHE BANK (LONDON,
UNITED KINGDOM)
- ปริญญาโท International
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
Securities, Investment and
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
Banking, University of Reading,
United Kingdom
- ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
หน้าที่รบั ผิดชอบ
 สร้างพอร์ตการลงทุนและจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่กองทุนลงทุน
 ศึกษาและวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ สาหรับกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (สาหรับผูจ้ ดั การ
กองทุนที่มี Derivatives License)

4.6 รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888
 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000
 ธนาคารออมสิน โทร. 1115
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทร. 02-274-9400
 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด โทร. 02-820-0100
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด โทร. 02-026-5100
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทร. 02-107-1860
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทร. 02-695-5000
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โทร. 02-672-5999
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน) โทร. 02-648-1111
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บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-857-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด โทร. 02-088-9100, 02-343-9500
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด โทร. 02-633-6000 กด 5
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทร. 02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-6385000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั ่ จากัด โทร. 02-095-8999
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด โทร. 02-697-3700
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทร. 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9797
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทร. 02-680-1111, 02-680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทร. 02-660-6666
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทร. 02-207-2100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทร. 02-861-5508
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทร. 1240 กด 8

รายชื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
4.7 ใครเป็ นผูด้ แู ลปรับปรุงรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุน
แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นไปอย่างถูกต้อง
นายทะเบียนกองทุนคือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
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4.8 ใครเป็ นผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดการให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตก
ลงไว้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนคือ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ งคอร์ปอเรชัน่ จากัด
โทร. 0 2614 5588
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนด้วย
5. ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
มีดุลยพินิจที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
- เครื่องมือการกาหนดให้ผลู ้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (liquidity fee) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee
คือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่ วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity
Fee คือ 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กาหนด
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุน
และค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ ในการขายสิ น ทรัพ ย์ของกองทุ น และปริ ม าณการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น ร วมทั้งการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดย
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจาก
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
4. ค่ า ธรรมเนี ยม Liquidity Fee ที่ เรี ยกเก็ บ ได้จ ะน ากลับ เข้า กองทุ น อย่า งไรก็ ต ามการใช้เครื่ อ งมื อ นี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุน ต่ อไป
เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาการถื อ ครองหน่ ว ยลงทุ น ในแต่ ล ะครั้งที่ จ ะเรี ยกเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ยมนี้ ได้ต ามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลด
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มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้
ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่ บริ ษัท
จัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนั้น
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (swing pricing) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบตั ิ Full swing pricing และ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งกาหนดอัตราที่จะใช้ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ย
สูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing
Threshold โดยมี ห ลัก การในการพิจ ารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริ ษัท จัด การก าหนด โดย
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขาย
สิ นทรัพย์ของกองทุ น และปริ มาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นรวมทั้งการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นเข้าออกของ
กองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่ มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ าที่
สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สดั ส่วน
ของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกิน
กว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณ
จากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษั ท จัด การจะไม่ ใช้เครื่ องมื อ Swing Pricing พร้อ มกับ เครื่ องมื อ Anti-Dilution
Levies – ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง และ Swing Threshold ใน
แต่ละครั้งที่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่ม
ได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทาการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น

ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs และกาหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขาย
หน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของ
บริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มี
ค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่ บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุ ทธิ ของกองทุ น
คานวณจากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in)
หัก ด้ว ยมูล ค่ า การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (redemption) และหัก ด้ว ยมูล ค่ า การสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก
(switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกาหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
(2) กรณีที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุน
ในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
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5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ ADLs พร้อมกับเครื่องมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs จากผูท้ ี่ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนเข้า หรือผูท้ ี่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก เพียงฝั ่งใดฝั ่งหนึ่ งที่เกิน
ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรียก
เก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่
ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือรายที่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทาการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้ น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวัน
ทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น

- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นต้องการไถ่ ถอนหน่ วยลงทุ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตรา
สาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้ง
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุนหรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดย
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ การ
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ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
2. บริ ษั ท จัด การอาจพิ จารณาใช้เครื่ อ งมือ Notice Period ร่ ว มกับ เครื่ องมื อ Liquidity Fee, Swing Pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หากบริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วว่า การใช้งานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอน
หน่ วยลงทุนที่เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้ องกันผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม
จากต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปฏิบัติกบั คาสัง่ ที่ได้รบั จากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคาสัง่ ที่ได้รบั ตามปกติในวันที่ ทารายการด้วย
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ ตอ้ งแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ใน
โครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้ง
ล่วงหน้า ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิน 15 วันทาการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ดว้ ย Gate
Threshold ได้ บริ ษั ท จัด การมีห ลัก การในการพิ จารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษั ท จัดการ
กาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออก
ของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษทั จัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็ จจริงที่ มีอยู่และหรือสมมติ ฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวัน ทาการซื้ อขายใดที่ สัด ส่ ว นของมูลค่ าการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น สุ ท ธิ ของ
กองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัท
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จัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน
(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่ วน (pro-rata basis) ของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นและคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก ณ วันที่ ใช้
Redemption Gate
4. ค าสัง่ ขายคื นหน่ วยลงทุ น และคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ออกส่ วนที่ เหลื อ บริ ษั ท จัด การจะนาไปทา
รายการในวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
และคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ ส่วนที่
เหลือได้เมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการยกเลิกคาสัง่ ดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิ ดใช้
ระบบ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริ ษัทจัดการจะทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate
ตามราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพี ย งพอ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น และสับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น ออกเกิ น กว่ า
Redemption Gate ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริ ษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรับ เพิ่ ม หรื อ ลดเพดานการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขั้นตา่ ที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับ
เพิ่มหรือลดระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการ
กาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกทั้งหมดที่คา้ งอยู่ ในรายการ และจะแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสัง่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น

- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการสามารถดาเนิ นการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จาเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณี เกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศ ก.ล.ต.
กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้ นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใด
อย่างหนึ่ งดังนี้
(1) การกระทาที่ เป็ นความผิ ดมูลฐานหรื อความผิ ดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับ การป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่ เป็ นการปฏิบัติตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุ คคลผูม้ ีอานา จตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
2. อยูใ่ นระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการ
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้
ไม่เกิน 3 วันทาการ
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ เอเชีย มีนโยบายจะลงทุนในตราสารหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารดังกล่าวตั้งถิ่นฐานอยูใ่ น
ประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น กองทุนนี้ จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ ง อย่างไรก็
ตาม มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับอัตราดอกเบี้ ยหรือ
ราคาของตราสารและทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปั จจัย
ความเสี่ยงต่างๆ อาทิ
 ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของราคาตราสาร (Market Risk) เป็ นความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของ
ตลาดเงินตลาดทุ น อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศ ซึ่งอาจมีผ ลกระทบต่ อราคาของตราสารที่
กองทุนลงทุนไว้และส่งผลให้มลู ค่าหน่ วยลงทุนมีความผันผวน
 การเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยมักเกิด
จากปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และข้อบังคับต่างๆ และตามปกติตราสารแห่งหนี้ ที่มีอายุคงเหลือยิ่ง
ยาวนานเท่ า ไร การเปลี่ ยนแปลงของอัต ราดอกเบี้ ยก็ จ ะยิ่ง มี ผ ลกระทบต่ อ ราคาของตราสารมากขึ้ น
โดยทัว่ ไปการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยจะส่งผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้ ในทิศทางตรงข้ามซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงด้าน
นี้ ลงได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสมา่ เสมอและต่อเนื่ อง
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสารที่กองทุนลงทุน (Credit risk) กองทุน
จะลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งออกโดยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งความเสี่ยงนี้ จะเกิดขึ้ นเมื่อผูอ้ อกตราสารไม่
สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบี้ ย หรือจากัดความรับผิดในหนี้ สิน นอกจากนี้ ตราสารหนี้ ยังมีความ
เสี่ยงที่จะถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนต้องปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสาร
ดังกล่าวและกองทุนอาจประสบภาวะขาดทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงได้จาก
การเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีท้งั ในด้านความน่ าเชื่อถือ และวิเคราะห์ความสามารถในการชาระ
หนี้ ของผูอ้ อกตราสารอย่างรอบคอบ
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ ที่ให้อต
ั ราผลตอบแทนสูง (High Yield Bonds) และตราสาร
หนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) กองทุนสามารถลงทุนในตราสารที่มี
ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต และสภาพคล่ อ งมากกว่ า กองทุ น รวมทัว่ ไปได้ เนื่ อ งจากตราสารดัง กล่ า วให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
Grade) เพื่อชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงขึ้ น อย่างไรก็ตาม ตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชาระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ ยตามจานวนหรือเวลาที่กาหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่ ผูล้ งทุนที่มีความรู ้ มีฐานะ
การเงินและสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เป็ นความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศทา
ให้กองทุ นมีความเสี่ ยงจากการเคลื่ อนไหวของเงิน ตราต่ า งประเทศซึ่งเกิดจากปั จจัยต่ างๆ เช่ น ภาวะ
เศรษฐกิจ ปั จจัยพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทาง
การเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกาไรค่าเงิน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อ
ขายล่ วงหน้าโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุ ลยพินิจของผูจ้ ดั การ
กองทุนในสัดส่วนและระยะเวลาที่เห็นสมควร และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดต่อกองทุนและผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุ น ซึ่ ง การลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า ดัง กล่ า วอาจไม่ ส ามารถป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ยนได้ท้งั หมด ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ณ ขณะนั้นมากที่สุ ด
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 สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการที่กองทุนไม่สามารถจาหน่ าย

ตราสารนั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตรา
สารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ทาให้กองทุนมีความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงได้จาก
การเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีท้งั ในด้านความน่ าเชื่อถือ และความสามารถในการชาระหนี้ ของผู ้
ออกตราสาร ตลอดจนสภาพคล่องของตราสารนั้น รวมทั้งทาการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดย
ไม่ลงทุนในตราสารใดในสัดส่วนที่สูงเกินไป
 ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่กองทุนมี
ฐานะการลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ทาให้เครดิตของตราสารที่ลงทุ นมีความผันผวนอันเนื่ องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองของต่างประเทศ ความขัดแย้งทางการเมืองหรือสงคราม การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการปกครอง การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ข้อจากัดด้านการ
ลงทุนต่างประเทศ ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางด้านกฎหมายและข้อบังคับของ
ประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ ทั้งนี้ กองทุ น
สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้โดยติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศที่ ก องทุ น ลงทุ น อย่างสมา่ เสมอ รวมทั้ง มี ก ระบวนการพิ จารณาการคัด เลื อ กตราสารที่ มี
คุณภาพ วิเคราะห์เครดิตของตราสารนั้นๆ เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนที่
เหมาะสม
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) เนื่ องจากกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุน
ในตราสารหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารดังกล่าวตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือเป็ นตลาดเกิด
ใหม่ (Emerging Market) โดยทัว่ ไปตลาดประเทศกาลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่มกั จะมีขนาดเล็กและมี
สภาพคล่ องตา่ รวมถึ งอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และข้อกฎหมายต่ าง เมื่อเที ยบกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว การลงทุนในประเทศดังกล่าวจึงมักจะเผชิญกับความเสี่ยงสูงกว่าตลาดของประเทศที่
พัฒนาแล้ว และมีอีกหลายปั จจัย อันได้แก่ ข้อจากัดด้านการลงทุนและการนาเงินกลับเข้าประเทศ ความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาด ตลาดมีขนาดเล็กซึ่งส่งผลให้สภาพคล่องตา่ อาจทาให้
กองทุนไม่สามารถจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม นโยบายภาษี ของแต่ละประเทศ กฎ
ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มนั ่ คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและ
ระดับ ภู มิ ภ าค ข้อ จ ากัด หรื อ กฎหมายหรื อ มาตรการควบคุ ม การแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ ข้อ
กฎหมายหรือข้อจากัดอื่นๆในระดับประเทศ รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชาระราคาและ/หรือผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ เป็ นต้น
ผูล้ งทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของตลาดเกิดใหม่น้ันอาจมีสภาพคล่องตา่ กว่าการลงทุนใน
ประเทศพัฒนาแล้ว
กองทุนมุ่งเน้นลงทุนในภูมิภาคเอเชียเท่านั้ น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
ภูมิภาค
 ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับ ต่า งๆ (Regulatory Risk) การลงทุ นในตลาดต่ า งประเทศมักจะเผชิญกับ
ความเสี่ยงอันเนื่ องจากหลายปั จจัย เช่น ข้อจากัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เข้ม งวด
นโยบายภาษี ของแต่ ละประเทศ กฎข้อ บังคับ ต่ า งๆ ของตลาดหลัก ทรัพย์ ข้อ จ ากัด หรื อ กฎหมายหรื อ
มาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้น
 ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่รฐั บาลของ
ประเทศที่ ก องทุ น เข้า ไปลงทุ น อาจออกมาตรการในภาวะที่ เ กิ ด วิ ก ฤตการณ์ ที่ ไ ม่ ป กติ หรื อ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือสังคม ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ เอเชีย

31

ซึ่งอาจส่งผลให้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนั งสือ
ชี้ ชวน
 ความเสี่ยงจากการรับชาระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซึ่งเกิดจากความล่าช้าของการรับชาระคืน
เงินลงทุนจากความแตกต่างทางด้านเวลา และหรือขั้นตอนในการซื้ อขายที่ต่างกันระหว่างหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ทางกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ที่มีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก หรือ ตรา
สารแห่งหนี้ ทัว่ ไป หรือ เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและ
ลดความเสี่ยงจากการรับชาระคืนเมือมีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูล้ งทุน
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note หรือ SN) และหรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
ให้สูงขึ้ น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาสวอป (Swap) สัญญาฟอร์เวิรด์
(Forward) สัญญาฟิ วเจอร์ส (Futures) รวมถึงออปชัน่ (Options)
แม้ว่าการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า จะก่อให้เกิดประโยชน์กบั กองทุน แต่ก็ทาให้กองทุนความเสี่ยงสูง
กว่าการลงทุนในสินทรัพย์หรือตราสารโดยตรง อย่างไรก็ตาม กองทุนจะคานวณ global exposure limit ของ
การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนที่
คานวณโดยใช้ Relative VaR จะไม่เกิน 2.00 เท่าของ VaR ของดัชนี ชี้วัด (Benchmark)
การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจมีหลายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงด้านการจัดการ (Management Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยง
ในการประเมินมูลค่าสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าผิดพลาด ความเสี่ยงที่สญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจไม่เคลื่อนไหว
ในทิศทางเดียวกับสินทรัพย์อา้ งอิง เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่เรียกว่า Leverage Risk โดยแม้ว่า
กองทุนจะลงทุนเพียงเล็กน้อยในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า แต่สญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าจะส่งผลให้กองทุนมีฐานะ
การลงทุนในสินทรัพย์อา้ งอิงสูงกว่าจานวนเงินลงทุนเริ่มต้น ซึ่งทาให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงขึ้ นในกรณีที่
ราคาสินทรัพย์อา้ งอิงเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
สาหรับความเสี่ยงตลาด (Market Risk) อาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆเช่น ราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ ย
อัตราแลกเปลี่ยน หรือปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ หากปั จจัยดังกล่าวผันผวนมาก อาจส่งผลให้กองทุนขาดทุนอย่างมาก
ในกรณี ที่กองทุนเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าซึ่ งซื้ อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (OTC
Derivative) ส่ งผลให้ก องทุ น มี ค วามเสี่ ยงของคู่ สัญ ญา (Counterparty Risk) โดยที่ คู่ สัญ ญาอาจยกเลิ ก
สัญญาเนื่ องจากคู่สญ
ั ญาล้มละลายหรือกระทาการผิดกฎหมาย หรือกฎหมายภาษีหรือมาตรฐานการบัญชี
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจาก ณ ขณะที่เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการดาเนิ นการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาตราสารเป็ นประจา สมา่ เสมอ
รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนให้ทนั
เหตุการณ์โดยการคานวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ลงทุนอยูต่ ลอดเวลา
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้ นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตา่
กว่า 2 อันดับแรก
3
4

5

ไม่เกิน 35%

หน่ วย CIS
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ บั ฝากหรือผูอ้ อก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ที่รฐั บาลเป็ นประกัน

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
หรือ
ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale
ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกาหนด
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผอู ้ อก จะสูงกว่า
จัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
1. 10% หรือ
ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
2. น้ าหนักของตราสารที่ลงทุน
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
ใน benchmark + 5%
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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ข้อ

6

7

ประเภททรัพย์สิน
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู ้
ออกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม
6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง
เป็ นบุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1–6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated
market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
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อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกิน 5%
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตรา
สารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
อัตราใดจะสูงกว่า
บริษัทดังกล่าว
(1) 25% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติ
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติ บัญชี เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ
บุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี้
< 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดาเนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขาย
คืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่)
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ เอเชีย
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้

3
4
5

reverse repo
securities lending
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN ศุ
กูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
6.2 ตราสาร Basel III
6.3 derivatives หรือ SN ที่มี underlying เป็ นตราสารตาม 6.1
และ 6.2

6

7

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

รวมกันไม่เกิน 20%

derivatives ดังนี้
7.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
7.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความ
เสี่ยง (non-hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
7.2.1 กรณีกองทุนรวมไม่มีการ
ลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน
100% ของ NAV
7.2.2 กรณีกองทุนรวมมีการลงทุน
แบบซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความ
เสียหายสูงสุด (value-at-risk :

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ เอเชีย
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
VaR) ของกองทุนต้องเป็ นดังนี้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR
ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”
หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน
(complex strategic investment)
หรือการลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic
derivatives)

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนไม่มี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน 1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial
ตราสาร Basel III และศุกูกของผู ้ liability) ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน
ออกรายใดรายหนึ่ ง (ไม่รวมถึงตรา สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารมี
สารหนี้ ภาครัฐไทย
หนี้ สิน ทางการเงินที่ออกใหม่กอ่ นครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป
หรือตราสารหนี้ ภาครัฐ
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้ สิน ทาง
ต่างประเทศ)
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้ สินทางการเงินตาม งบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้ สิน
ทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่
ผูอ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสาร
ที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง
เว้นแต่กรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มกี ารยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
2 หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ ง

อัตราส่วน
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่ วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกัน เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนิ นการ

ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม ถึงสิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ เป็ นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
อัตราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 62/63

เรียกเก็บจริง(2)
ปี 63/64

เรียกเก็บจริง(2)
ปี 64/65

1. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
1.1. ค่าธรรมเนี ยมการขาย(3)
ไม่เกิน 3.00
0.50
0.50
0.50
(3)
1.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืน
ไม่เกิน 3.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือ
1.3. ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า

2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.1. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.2. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.3. ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วย
อัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
ลงทุน
2.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
อัตราตามที่จ่ายจริง
หรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ น
กรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(4)
3.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ(5)
ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี
0.66
0.64
3.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี
0.09
0.09
3.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี
0.04
0.04
3.4. ค่าธรรมเนี ยมผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี
0.00
3.5. ค่าตรวจสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.03
3.6. ค่าธรรมเนี ยมการทารายการ
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.01
3.7. ค่าธรรมเนี ยมบริการธนาคาร
ตามที่จ่ายจริง
0.01
3.8. ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา
ตามที่จ่ายจริง
0.02
3.9. ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ ยตราสารหนี้ หัก ณ ที่จ่าย
ตามที่จ่ายจริง
0.14
0.15
(6)
3.10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.01
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07% ของ
จานวนเงินทุนของ
โครงการ
4.2. ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(1)(7)
5. อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ไม่เกินร้อยละ
0.98
0.98
(4)
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
5.0825 ต่อปี

0.64
0.09
0.04
0.03
0.01
0.01
0.17
0.01
-

1.00

(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายของรอบ
ระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิม่ ขึ้ น
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่หกั จากกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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(3) หากกองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐาน (Infrastructure
fund) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดธรรมเนี ยมการขายและรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนซ้าซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง โดยกองทุนปลายทางจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้กบั
กองทุนต้นทาง
(4) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้ สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
(5) หากกองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐาน (Infrastructure
fund) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดธรรมเนี ยมการจัดการซ้าซ้อนกับกองทุน
รวมปลายทาง โดยจะเป็ นไปตามกรณีตวั อย่าง เช่น กองทุนรวมต้นทางมี NAV 1,000 ล้านบาท โดยได้จดั สรรการลงทุนไปยังกองทุนรวม
ปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1)
เงินลงทุน 900 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนรวมต้นทางกาหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนรวมปลายทางกาหนด เป็ น
ต้น
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ ร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(7) ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจาการซื้ อขายหลักทรัพย์
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ เอเชีย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่กองทุน
ลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ เอเชีย กับเกณฑ์มาตรฐาน
(1) ผลการดาเนิ นงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
(% ต่อปี )
ปี
2560*
2561
2562
2563
2564
ผลตอบแทนกองทุนรวม

0.47

-4.84

5.34

3.53

-0.18

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-1.40

2.78

3.06

2.63

1.9

ความผันผวน (Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน
ความผันผวน (Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด**

1.37

1.80

1.50

2.06

1.41

2.56

0.11

0.13

0.11

0.08

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่ตน้ ปี 3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
(%)
(%)
(%)
(%ต่อปี ) (%ต่อปี ) (%ต่อปี )
ผลตอบแทนกองทุนรวม

-1.26

-1.17

-1.95

-1.21

2.30

N/A

N/A

ตัง้ แต่
จัดตั้ง
(%ต่อปี )
0.57

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

0.28

0.43

0.88

1.85

2.47

N/A

N/A

1.87

ความผันผวน (Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน (%ต่อปี )
ความผันผวน (Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด** (%ต่อปี )

1.66

1.66

1.59

1.44

1.70

N/A

N/A

1.68

0.07

0.08

0.07

0.08

0.11

N/A

N/A

1.01

10 ปี
(%ต่อปี )

**ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนควรเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุนกับ
อัตราดอกเบี้ ยอ้างอิงสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน แบบ Rolling ย้อนหลัง 1 ปี บวกด้วยอ้
ตราผลตอบแทนร้อยละ 1.50 ต่อปี ซึ่งเป็ นตัวชี้ วัดที่เหมาะสมสาหรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 1 ปี ขึ้ นไป อย่างไรก็
ตาม อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็ นตัวชี้ วัดข้างต้น เป็ นเพียงการกาหนดตัวชี้ วัดของกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน ซึ่งกองทุนมิได้รบั ประกันผลตอบแทนดังกล่าว ดังนั้น ผูล้ งทุนอาจได้รบั
ผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กาหนดเป็ นตัวชี้ วัดได้
โดยก่อนวันดังกล่าวกองทุนใช้ดชั นี Bloomberg Emerging Market Local Sovereign APAC ในรูปสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน เป็ นตัวชี้ วัด
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือนับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งมาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -5.82%
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด
ทริสเรทติ้ งใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาวจานวน 8
อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับตา่ สุด โดยตราสารหนี้ ระยะกลาง
และยาวมีอายุต้งั แต่ 1 ปี ขึ้ นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงตา่ มาก บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ น
ระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับตา่ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ น
ระดับสูงกว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจ
มีความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ จากัด
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดงั นี้
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน (Investment Grade)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุด และมีความเสี่ยงตา่ ที่สุด มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตา่ มาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตา่ มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอืน่ ๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สูงกว่า
มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ ที่
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตา่ สุดในกลุ่มของ
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings)
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศ
ซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กบั ตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษ จะมีสญ
ั ลักษณ์
“+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่ าเชื่อถือที่กาหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่
อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถใน
การชาระหนี้ ดังกล่าวจะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดย
ฟิ ทช์โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด”
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอืน่ ในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
โดยระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้ นี้ ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารหนี้ อื่นที่ไ ด้รบั การ
จัดอันดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
’A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชาระหนี้ โดยตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอืน่ ในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชาระหนี้ ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้
อื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้ พิเศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยก
ความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้
เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่ งๆ เพือ่ แสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกัน
ภายในอันดับความน่ าเชื่อถือขัน้ หลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความ
น่ าเชื่อถืออันดับ ”AAA(tha)” หรืออันดับที่ตา่ กว่า “CCC(tha)” สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aaa มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Moody’s บริษัทผูอ้ อก
ตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัท
ผูอ้ อกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
น้อยกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความ
เสี่ยงจากความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวั เลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Short-Term Bank Deposit Ratings
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงความสามารถในการชาระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก
ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และ
มีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สาหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับ “Not Prime” สาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตา่ หรือน่ ากังวลและ
มีความไม่แน่ นอนในความสามารถในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AAA มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Standard & Poor’s
บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระ
หนี้ ของบริษัทผูอ้ อกตราสารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
น้อยกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความ
เสี่ยงจากความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่าง
ของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ CRISIL
(สถาบันจัดอันดับความเชื่อถือแบบ National Scale ของประเทศอินเดีย)

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้
สัญลักษณ์

คานิยาม อ้างอิงตาม SEBI ใน Circular No. CIR/MIRSD/4/2011 ลงวันที่ 15
มิถนุ ายน 2554
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับนี้ ถือว่ามีระดับความปลอดภัยสูงที่สุดเมื่อพิจารณา
CRISIL AAA
(ปลอดภ้ยสูงที่สุด) ว่า ผูอ้ อกตราสารจะสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงินได้ตามระยะเวลา
ที่กาหนด ตราสารในอันดับนี้ จะมีความเสี่ยงด้านเครดิตตา่ ที่สุด
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับนี้ ถือว่ามีระดับความปลอดภัยสูง เมื่อพิจารณาว่าผู ้
CRISIL AA
ออกตราสารจะสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงินได้ตามระยะเวลาที่
(ปลอดภัยสูง)
กาหนด ตราสารในอันดับนี้ จะมีความเสี่ยงด้านเครดิตตา่ มาก
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับนี้ ถือว่ามีระดับความปลอดภัยเพียงพอ เมื่อพิจารณา
CRISIL A
ว่า ผูอ้ อกตราสารจะสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงินได้ตามระยะเวลา
(ปลอดภัย
ที่กาหนด ตราสารในอันดับนี้ จะมีความเสี่ยงด้านเครดิตตา่
พอสมควร)
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับนี้ ถือว่ามีระดับความปลอดภัยปานกลาง เมื่อ
CRISIL BBB
พิจารณาว่าผูอ้ อกตราสารจะสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงินได้ตาม
(ปลอดภัยปาน
ระยะเวลาที่กาหนด ตราสารในอันดับนี้ จะมีความเสี่ยงด้านเครดิตปานกลาง
กลาง)
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับนี้ ถือว่ามีความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถปฏิบตั ิ
CRISIL BB
(เสี่ยงปานกลาง) ตามภาระผูกพันทางการเงินได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับนี้ ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
CRISIL B
ภาระผูกพันทางการเงินได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
(เสี่ยงสูง)
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับนี้ ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่สามารถปฏิบตั ิ
CRISIL C
ตามภาระผูกพันทางการเงินได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
(เสี่ยงสูงมาก)
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับนี้ ผูอ้ อกตราสารผิดนัดชาระหนี้ หรือคาดว่าจะผิดนัด
CRISIL D
(ผิดนัดชาระหนี้ ) ชาระหนี้ ในไม่ชา้

หมายเหตุ :
1) CRISIL อาจจะใส่ประจุ ‘+’ (บวก) หรือ ‘-‘ (ลบ) สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือตั้งแต่ CRISIL AA ถึง
CRISIL C เพื่อให้สามารถนาตราสารภายในอันดับเดียวกันมาเปรียบเทียบได้
2) CRISIL อาจะมีการกาหนดมุมมองของอันดับความน่ าเชื่อถือ (Outlook) ตั้งแต่ CRISIL AAA ถึง
CRISIL B มุมมองของอันดับความน่ าเชื่อถือจะบ่งบอกถึงทิศทางที่อนั ดับความน่ าเชื่อถืออาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลา 1-2 ปี อันดับความน่ าเชื่อถืออาจเป็ น ‘บวก (Positive)’ ‘คงที่
(Stable)’ หรือ ‘ลบ (Negative)’ มุมมอง ‘บวก’ หรือ ‘ลบ’ ไม่ได้เป็ นการชี้ นาการเปลี่ยนแปลง
อันดับความน่ าเชื่อถือ
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3) คาลงท้าย ‘r’ บ่งบอกว่าตราสารดังกล่าวมีความเสี่ยงอื่นๆนอกเหนื อจากความเสี่ยงด้านเครดิตด้วย

คาลงท้าย ‘r’ บ่งบอกว่าตราสารนั้นมีความเสี่ยงอื่นที่สาคัญนอกเหนื อจากความเสี่ยงด้านเครดิต
โดยการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผลู ้ งทุนอาจจะไม่คงที่และอาจจะอ้างอิงกับตัวแปรภายนอกมากกว่า 1
ตัวแปร เช่น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี ตราสารทุน หรืออัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น ซึ่งอาจทาให้การ
จ่ายผลตอบแทนไม่แน่ นอน รวมถึงผูล้ งทุนมีโอกาสที่จะขาดทุนเงินต้นเนื่ องจากการเคลื่อนไหวของ
ตัวแปรอื่นๆดังกล่าว ซึ่งความเสี่ยงที่ราคา/มูลค่าตราสารจะเปลี่ยนแปลงไปนั้นไม่จดั ว่าเป็ นผลมา
จากอันดับความน่ าเชื่อถือ
4) CRISIL อาจจะใส่อน
ั ดับความน่ าเชื่อถือเป็ น ‘NM’ (Not Meaningful) สาหรับตราสารที่การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือไม่มีความหมายใดๆ ซึ่งรวมถึงตราสารที่ผอู ้ อกอยูร่ ะหว่างการจัดโครงสร้างองค์กร
หรือเลิกกิจการ หรืออยูร่ ะหว่างการดาเนิ นคดี
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ PEFINDO
(สถาบันจัดอันดับความเชื่อถือแบบ National Scale ของประเทศอินโดนีเซีย)
สัญลักษณ์
idAAA

idAA

idA

idBBB

idBB

idB

IdCCC

IdD / IdSD

คานิยาม
ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับ idAAA ซึ่งถือเป็ นอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงที่สุด
ภายใต้การจัดอันดับของ PEFINDO ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับนี้ ถือว่ามี
ความสามารถในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงินระยะยาวได้ดีเยีย่ มเมื่อเทียบกับ
ผูอ้ อกตราสารอินโดนี เซียรายอืน่ ๆ
ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับ idAA แตกต่างจากอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุดเพียง
เล็กน้อย และยังคงมีความสามารถในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงินระยะยาว
ได้อย่างแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับผูอ้ อกตราสารอินโดนี เซียรายอื่นๆ
ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับ idA คือ ผูอ้ อกตราสารที่มีความสามารถในการ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงินระยะยาวได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับผูอ้ อกตรา
สารอินโดนี เซียรายอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม ผูอ้ อกตราสารอาจได้รบั ผลกระทบเชิงลบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับสูง
กว่าอันดับนี้
ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับ idBBB คือ ผูอ้ อกตราสารที่มีความสามารถในการ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงินระยะยาวได้ปานกลาง เมื่อเทียบกับผูอ้ อกตราสาร
อินโดนี เซียรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอาจ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงิน
ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับ idBB คือ ผูอ้ อกตราสารที่มคี วามสามารถค่อนข้าง
ตา่ ในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงินระยะยาวเมื่อเทียบกับผูอ้ อกตราสาร
อินโดนี เซียรายอื่นๆ ผูอ้ อกตราสารต้องเผชิญกับความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินที่ผนั ผวน ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถในการ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงิน
ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับ idB คือ ผูอ้ อกตราสารที่มีความสามารถตา่ ในการ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงินระยะยาวเมื่อเทียบกับผูอ้ อกตราสารอินโดนี เซียราย
อื่นๆ ความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินที่ผนั
ผวนส่งผลเชิงลบต่อความสามารถหรือความเต็มใจในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทาง
การเงิน
ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับ idCCC คือ ผูอ้ อกตราสารที่ถือว่ามีความเปราะบาง
ทางการเงินในปั จจุบนั และความสามารถในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงิน
ขึ้ นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจและการเงินเป็ นสาคัญ
IdD หรือ IdSD (“Selective Default”) คือ ผูอ้ อกตราสารที่ไม่สามารถชาระหนี้ หรือ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงินเมื่อถึงกาหนดระยะเวลาได้ ตราสารจะถูกจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือ SD เมื่อ PEFINDO เชื่อว่าผูอ้ อกตราสารอาจผิดนัดชาระหนี้ ในภาระ
ผูกพันบางอย่างหรือหลายอย่าง แต่จะยังคงสามารถชาระหนี้ ได้ในบางภาระผูกพัน
ภายใต้ขอ้ ยกเว้นว่า ผูอ้ อกตราสารอาจไม่สามารถชาระหนี้ ตรงตามกาหนดระยะเวลา
เดิมแต่สามารถชาระหนี้ ได้ในระยะเวลาที่มีการผ่อนผันหรือการไม่ชาระหนี้ นั้นเกิดขึ้ น
โดยสุจริต
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อันดับความน่ าเชื่อถือ idAAA ถึง idB อาจจะมีประจุ ‘+’ (บวก) หรือ ‘-‘ (ลบ) เพื่อให้สามารถนาตราสาร
ภายในอันดับเดียวกันมาเปรียบเทียบได้
การกาหนดมุมมองของอันดับความน่าเชื่อถือ (Outlook) จะช่วยประเมินทิศทางที่อาจเป็ นไปได้ของความ
น่ าเชื่อถือระยะยาวของผูอ้ อกตราสาร ในช่วงระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว ในการกาหนดมุมมองต้อง
พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ และ/หรือปั จจัยพื้ นฐานของธุรกิจร่วมด้วย มุมมองของอันดับ
ความน่ าเชื่อถือไม่ได้เป็ นการชี้ นาการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่ าเชื่อถือหรือการเฝ้ าระวังอันดับความ
น่ าเชื่อถือในอนาคต (Credit Watch)
การเฝ้ าระวังอันดับความน่าเชื่อถือในอนาคต (Credit Watch) เกิดขึ้ นเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
เชิงบวก ลบ หรืออื่นๆ ต่ออันดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสาร ทั้งนี้ การเฝ้ าระวังอันดับความน่ าเชื่อถือใน
อนาคต (Credit Watch) จะเกิดขึ้ นในระยะเวลาเพียง 1-3 สัปดาห์เท่านั้น
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้
สัญลักษณ์
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะกลางและระยะยาว
ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับ idAAA ซึ่งถือเป็ นอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูง
idAAA
ที่สุดภายใต้การจัดอันดับของ PEFINDO ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับนี้ ถือ
ว่ามีความสามารถในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงินระยะยาวได้ดีเยีย่ ม
เมื่อเทียบกับผูอ้ อกตราสารอินโดนี เซียรายอื่นๆ
ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับ idAA แตกต่างจากอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
idAA
เพียงเล็กน้อย และยังคงมีความสามารถในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงิน
ระยะยาวได้อย่างแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับผูอ้ อกตราสารอินโดนี เซียรายอื่นๆ
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ เอเชีย ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดเค ตราสาร
หนี้ เอเชีย ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ส่ ถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของบลจ.กสิกรไทย
2. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนั งสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
3. ผู ้ล งทุ น ควรตรวจสอบให้แน่ ใ จว่าผู ้ขายหน่ วยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ได้รับ ความเห็ น ชอบจากสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
5. บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดี ยวกับที่ บริษัทจัดการ
ลงทุ นในหลักทรัพย์หรื อทรัพ ย์สินอื่ น เพื่อ กองทุ น ตามหลัก เกณฑ์ที่สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่สนใจจะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถ
ขอดูขอ้ มูลได้ที่บริษัทจัดการ ตัวแทน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัท
จัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
7. ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(connected person) และการลงทุ นตามอัตราส่ วนที่ กาหนดในวัตถุ ประสงค์การลงทุ น เป็ นต้น ได้ที่
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
8. กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันไม่จากัดอัตราส่วน ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุ นที่ เปิ ดให้มีการลงทุ นใน
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของ
ทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูล ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และมาตรการป้ องกันได้ที่ www.kasikornasset.com
9. ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ เอเชีย เมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะทางการเงินของผูล้ งทุน
10. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม
และส่วนรับรองความถูกต้อง
11. การพิ จ ารณาร่ างหนั งสื อชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่า
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน หรือได้
ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ เอเชีย
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