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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2566/2567 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 7 ส้ินสุดวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ ์2567 
 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชีย 

K Asia Fixed Income Fund : K-AFIXED 
  

สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารหน้ี / กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุน

รวมอื่นภายใต ้บลจ. เดียวกนั 

 
ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน :  

- เน้นลงทุนในตราสารหน้ีทั้งภาครฐัและเอกชน และเงินฝาก ของประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย โดยไม่จาํกดัการ

ลงทุนในต่างประเทศ 

- จะคงอายุตราสารเฉล่ียแบบถ่วงน้ําหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 5 ปี โดยประมาณ โดยขึ้ นอยู่

กบัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

- ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 

จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 30,000 ลา้นบาท  

 

รอบระยะเวลาบญัชี : ส้ินเดือนกุมภาพนัธ ์

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 

 

อายโุครงการ : ไม่กาํหนด  

 

นโยบายการลงทุน : 

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีของหน่วยงานของภาครัฐ ตราสารหน้ีของสถาบนั

การเงิน ตราสารหน้ีเอกชน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และหรือเงินฝาก โดยผูอ้อกตราสารดงักล่าวตั้งถ่ินฐาน

อยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงประเทศต่างๆ ดังน้ี ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

อินเดีย เกาหลี จีน สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์กาตาร ์ฯลฯ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน เพื่อใหไ้ดร้ับผลตอบแทนจากรายรบัดอกเบ้ีย (Interest Income) และหรือจากการ

เพิ่มขึ้ นของราคาตราสารหน้ี (Price Appreciation) ท่ีกองทุนลงทุน และหรือกาํไรจากการเคล่ือนไหวของอตัรา

แลกเปล่ียน (Currency Gain)  

 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนทั้ งในและต่างประเทศ โดยไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  
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กองทุนลงทุนโดยคาดหวงัว่า พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน่ (Portfolio duration) โดยเฉล่ียของกองทุนจะไม่เกิน 5 ปี 

โดยประมาณ อยา่งไรก็ตาม พอรต์โฟลิโอ ดูเรชัน่โดยเฉล่ียของกองทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงอาจเกิน 5 ปี ได ้โดย

ขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน  

 

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหน้ีและหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศในหลายสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ จึงทาํใหก้องทุนอาจมีกาํไรหรือขาดทุนจากการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินต่างๆ ซ่ึง

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง สกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ (USD) ยูโร (EUR) ) เยน (JPY) รูเปีย (IDR) ริงกิต (MYR) 

รูปี (INR) วอน (KRW) หยวน (CNY) ฯลฯ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน  

 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพื่อลดค่าใชจ้่ายของกองทุน ซ่ึงกองทุน

อาจลงทุนในสัญญาสวอป (Swap) สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward) สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) รวมถึงออปชัน่ 

(Options) ทั้งน้ี ในระยะแรก กองทุนจะคาํนวณ Global exposure limit โดยใชว้ิธี Commitment approach และ

ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงวิธีการคาํนวณตามเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยไม่

ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ อย่างไรก็ดี ในอนาคต กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) 

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แบบซบัซอ้น  

 

โดยบริษัทจดัการอาจจะมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัดาํเนินการงานการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund 

manager) อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการบริหารจดัการลงทุนในส่วนของต่างประเทศใน

บางขณะและหรือในสดัส่วนตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ อีกทั้ง บริษัทจดัการอาจบริหารจดัการลงทุนในส่วน

ของต่างประเทศร่วมกับ Outsourced fund manager ได้ โดย Outsourced fund manager มีสิทธิ หน้าท่ี และ

ความรบัผิดชอบตามท่ีระบุในโครงการจดัการกองทุนและสญัญาแต่งตั้งผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน  

 

ทั้งน้ี Outsourced fund manager อาจนําทรพัยสิ์นบางส่วนหรือทั้งหมดของการลงทุนไปลงทุนในทรพัยสิ์นและ

หรือหลักทรัพยท่ี์บริหารจดัการโดย Outsourced fund manager และหรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง ตามดุลยพินิจของ 

Outsourced fund manager  

 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผู้รับดําเนินการงานการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) ไม่สามารถดํารง

คุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด หรือในกรณีท่ีบริษัท

จัดการเห็นว่า ผูร้ับดําเนินการงานการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) น้ันไม่เหมาะสมท่ีจะ

ไดร้บัการมอบหมายหน้าท่ีดงักล่าวอีกต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนผูร้บัมอบหมายงานดา้น

การจดัการลงทุน และปรับปรุงขอ้มูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถื้อ

หน่วยลงทุนทุกรายแลว้  

 

สาํหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities 

Lending) หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึงตราสารแห่งหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึง

ทุน ตราสาร Basel III ศุกูก หรือเงินฝาก หรือ หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่จาํกดั

เพียงแค่ภูมิภาคเอเชีย หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. 

กาํหนด  
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กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหน้ีทั้งในและต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุน

ได ้(Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ี

สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated 

Securities) ทั้งในและต่างประเทศ ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการไดโ้ดยไม่

จาํกดัอตัราส่วน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซ่ึง

เป็นไปตามหลักเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี กองทุนปลายทางไม่สามารถ

ลงทุนยอ้นกลบัในกองทุนตน้ทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่น

ภายใต ้บลจ.เดียวกนัอีก (cascade investment)  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวม

หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง

กองทุนเดียว (Feeder fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือ

หลกัทรพัยท์ั้งในและต่างประเทศได ้โดยไม่ทาํใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี 

ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยู่กบัสถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้

ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อน

ดาํเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยห์รือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหรือทรัพยสิ์นในหลายสกุลเงิน 

บริษัทจดัการจะส่งคาํสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย ์ตลาดรอง ศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าและนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าทั้งในและต่างประเทศ โดยใชห้ลายสกุลเงิน อาทิเช่น 

สกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ (USD) ยูโร (EUR) ) เยน (JPY) รูเปีย (IDR) ริงกิต (MYR) รูปี (INR) วอน (KRW) 

หยวน (CNY) ฯลฯ ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งคาํสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยไ์ปยงัคู่สญัญาโดยตรง รวมถึง

ช่องทางการซ้ือขายหลกัทรพัยอ์ื่นๆ ท่ีเกิดขึ้ นในอนาคต  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันท่ีจด

ทะเบียนกองทรัพยสิ์น และประมาณ 30 วนัก่อนเลิกโครงการ โดยกองทุนอาจจาํเป็นตอ้งชะลอการลงทุนใน

ต่างประเทศเป็นการชัว่คราว ดงัน้ัน อาจมีบางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน

ท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้ 

 

อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือลดความเส่ียงหรือตราสารท่ีมี

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง : 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดท่ี

เกิดจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า รวมถึงตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง เฉพาะส่วนท่ีมี

ลกัษณะเป็นสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยรายละเอียดการ

คํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการคํานวณอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะ

พิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
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ผลกระทบทางลบภายใตส้มมติฐานและความเช่ือมัน่ท่ีสมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงตอ่เงินทุนของกองทุนรวม : 

หากราคาหลักทรพัยอ์า้งอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์จนอาจทาํให้

กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง อยา่งไรก็ตาม 

การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะศึกษา

วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปล่ียนสถานะการลงทุนในสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคํานวณอัตราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 

นโยบายการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน : 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยจ่ายในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 100 ของกาํไรสะสมหรือกาํไร

สุทธิ เม่ือกองทุนรวมมีกาํไรสะสมหรือมีกาํไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี ตามท่ีบริษัท

จดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสม โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะตอ้งไม่ทําใหก้องทุนรวมมีผลขาดทุน

สะสมเพิ่มขึ้ นในงวดบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลน้ันได ้ 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark) : 

อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงสกุลเงินบาท (THBFIX) สาํหรบัรอบระยะเวลา 6 เดือน แบบ Rolling ยอ้นหลงั 1 ปี บวก

ดว้ยอต้ราผลตอบแทนรอ้ยละ 1.50 ต่อปี  

**ตวัช้ีวดัดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน : 

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากรายรบัดอกเบ้ีย (Interest Income) และหรือจากการเพิ่มขึ้ นของราคาตราสาร

หน้ี (Price Appreciation) ท่ีกองทุนลงทุน  

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุน : 

 การเปล่ียนแปลงของระดบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 ความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุน 

 สภาพคล่องของตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน  

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุน 

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาด

ทุน อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนไวแ้ละ

ส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทุนการกระจายสดัส่วนการลงทุนอยา่งเหมาะสม

ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถควบคุมระดบัความเส่ียงโดยรวมของกองทุนใหอ้ยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสมตามนโยบายและมี

ดุลยภาพกบัดา้นผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 

 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียมกัเกิดจาก

ปัจจัยทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และขอ้บังคับต่างๆ และตามปกติตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิ่ง

ยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึ้ น โดยทัว่ไป

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียจะส่งผลกระทบต่อราคาตราสารหน้ีในทิศทางตรงขา้มซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่อมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่อไป  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสาร

อยา่งสมํา่เสมอและต่อเน่ือง 

 

 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุน (Credit risk) กองทุนจะ

ลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึงออกโดยภาครฐัและภาคเอกชน ซ่ึงความเส่ียงน้ีจะเกิดขึ้ นเม่ือผูอ้อกตราสารไม่สามารถ

จ่ายคืนเงินตน้และหรือดอกเบ้ีย หรือจาํกดัความรบัผิดในหน้ีสิน นอกจากน้ี ตราสารหน้ียงัมีความเส่ียงท่ีจะถูก

ปรับลดอนัดับความน่าเช่ือถือ ซ่ึงอาจส่งผลใหก้องทุนตอ้งปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวและ

กองทุนอาจประสบภาวะขาดทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และ

วิเคราะหค์วามสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสารอยา่งรอบคอบ 

 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนสูง (High Yield Bonds)  และตราสารหน้ีท่ี

ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) กองทุนสามารถลงทุนในตราสารท่ีมีความเส่ียง

ดา้นเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไปได ้เน่ืองจากตราสารดงักล่าวใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่า

ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) เพื่อชดเชยความ

เส่ียงดา้นเครดิตท่ีสูงขึ้ น อย่างไรก็ตาม ตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชําระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตาม

จาํนวนหรือเวลาท่ีกาํหนด ดังน้ัน จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีผูล้งทุนท่ีมีความรู ้มีฐานะการเงินและสามารถรบั

ความเส่ียงในระดบัสูงได ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะวิเคราะหค์วามสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตราสารอย่าง

รอบคอบ 

 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศทาํให้

กองทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 

ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทางการเมืองทั้งใน

และนอกประเทศ การเก็งกาํไรค่าเงิน เป็นตน้  
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แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง

ดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าวอาจไม่

สามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนอยา่งระมดัระวงัเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ ์

 

 สภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่าย

ตราสารน้ันๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสาร

ท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนมือได ้ทาํใหก้องทุนมีความเส่ียงดา้นสภาพ

คล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุนได ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และ

ความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ตลอดจนสภาพคล่องของตราสารน้ัน รวมทั้งทาํการกระจาย

ความเส่ียงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในตราสารใดในสดัส่วนท่ีสูงเกินไป 

 

 ความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมี

ฐานะการลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ทําใหเ้ครดิตของตราสารท่ีลงทุนมีความผันผวนอันเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการเมืองของต่างประเทศ ความขดัแยง้ทางการเมืองหรือสงคราม การเปล่ียนแปลง

นโยบายการปกครอง การเปล่ียนแปลงนโยบายภาษี นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ขอ้จาํกดัดา้นการ

ลงทุนต่างประเทศ ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ และการพฒันาทางดา้นกฎหมายและขอ้บังคบัของ

ประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างสมํา่เสมอ รวมทั้ง มีกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ 

วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารน้ันๆ เพ่ือใหสิ้นทรพัยท่ี์ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนท่ีเหมาะสม 

 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) เน่ืองจากกองทุนมุ่งเน้นท่ีจะลงทุนใน

ตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารดังกล่าวตั้งถ่ินฐานอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงถือเป็นตลาดเกิดใหม่ 

(Emerging Market) โดยทัว่ไปตลาดประเทศกําลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่มักจะมีขนาดเล็กและมีสภาพ

คล่องตํา่ รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และขอ้กฎหมายต่าง เม่ือเทียบกบัประเทศพฒันา

แลว้ การลงทุนในประเทศดงักล่าวจึงมกัจะเผชิญกบัความเส่ียงสูงกว่าตลาดของประเทศท่ีพฒันาแลว้ และมีอีก

หลายปัจจัย อันได้แก่ ขอ้จํากัดด้านการลงทุนและการนําเงินกลับเขา้ประเทศ ความผันผวนของอัตรา

แลกเปล่ียน ความผนัผวนของตลาด ตลาดมีขนาดเล็กซ่ึงส่งผลใหส้ภาพคล่องตํา่อาจทาํใหก้องทุนไม่สามารถ

จาํหน่ายหลักทรัพยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บังคบัต่างๆ ของ

ตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค ขอ้จาํกดั

หรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ขอ้กฎหมายหรือขอ้จาํกดัอื่นๆใน

ระดบัประเทศ รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการชาํระราคาและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้ 

ผูล้งทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในหลกัทรพัยข์องตลาดเกิดใหม่น้ันอาจมีสภาพคล่องตํา่กว่าการลงทุนใน

ประเทศพฒันาแลว้ 

กองทุนมุ่งเน้นลงทุนในภูมิภาคเอเชียเท่าน้ัน จึงมีความเส่ียงสูงกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลาย

ภูมิภาค 
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 ความเส่ียงจากกฎขอ้บงัคบัต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบัความ

เส่ียงอนัเน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ขอ้จาํกดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มลูและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเขม้งวด นโยบายภาษี

ของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้จาํกดัหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้  

 

 ความเส่ียงจากขอ้จาํกัดการนาํเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรัฐบาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ี์ไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให ้

ผูล้งทุนอาจไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

 

 ความเส่ียงจากการรบัชาํระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรบัชาํระคืนเงิน

ลงทุนจากความแตกต่างทางดา้นเวลา และหรือขั้นตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อย่างไรก็ดี ทางกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือ ตราสารแห่งหน้ี

ทัว่ไป หรือ เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเส่ียง

จากการรบัชาํระคืนเมือมีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน 

 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ (Derivatives) กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note 

หรือ SN) และหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น 

หรือเพื่อลดค่าใชจ้่ายของกองทุน ซ่ึงกองทุนอาจลงทุนในสญัญาสวอป (Swap) สัญญาฟอรเ์วิรด์ (Forward) 

สญัญาฟิวเจอรส์ (Futures) รวมถึงออปชัน่ (Options)  

แมว้่าการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าจะก่อใหเ้กิดประโยชน์กบักองทุน แต่ก็ทาํใหก้องทุนความเส่ียงสูงกว่า

การลงทุนในสินทรพัยห์รือตราสารโดยตรง อย่างไรก็ตาม กองทุนจะคาํนวณ global exposure limit ของการ

ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนท่ีคาํนวณ

โดยใช ้Relative VaR จะไม่เกิน 2.00 เท่าของ VaR ของดชันีช้ีวดั (Benchmark) 

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจมีหลายความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความเส่ียงตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงดา้นการจดัการ (Management Risk) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเส่ียงใน

การประเมินมูลค่าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าผิดพลาด ความเส่ียงท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจไม่เคล่ือนไหวใน

ทิศทางเดียวกบัสินทรพัยอ์า้งอิง เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียงท่ีเรียกว่า Leverage Risk โดยแมว้่ากองทุน

จะลงทุนเพียงเล็กน้อยในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า แต่สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าจะส่งผลใหก้องทุนมีฐานะการลงทุน

ในสินทรพัยอ์า้งอิงสูงกว่าจาํนวนเงินลงทุนเร่ิมตน้ ซ่ึงทาํใหก้องทุนมีความเส่ียงสูงขึ้ นในกรณีท่ีราคาสินทรพัย์

อา้งอิงเปล่ียนแปลงเช่นกนั 

สาํหรบัความเส่ียงตลาด (Market Risk) อาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น ราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบ้ีย อตัรา

แลกเปล่ียน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยสาํคญั หากปัจจยัดงักล่าวผนัผวนมาก อาจส่งผลใหก้องทุนขาดทุนอยา่งมาก  

ในกรณีท่ีกองทุนเขา้เป็นคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (OTC 

Derivative) ส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงของคู่สญัญา (Counterparty Risk) โดยท่ีคู่สญัญาอาจยกเลิกสญัญา

เน่ืองจากคู่สัญญาลม้ละลายหรือกระทําการผิดกฎหมาย หรือกฎหมายภาษีหรือมาตรฐานการบัญชีมีการ

เปล่ียนแปลงแกไ้ขจาก ณ ขณะท่ีเขา้เป็นคู่สญัญา 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการดําเนินการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาตราสารเป็นประจาํ สมํา่เสมอ 

รวมทั้งศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนใหท้นั

เหตุการณ์โดยการคาํนวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวะการณ์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ

ลงทุนอยูต่ลอดเวลา  
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน : 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งแรก  500 บาท  

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งถดัไป  500 บาท  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ

อาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆ ของบริษัทจดัการและ/หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้าํรายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกวา่ท่ี

กาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจ

ของบริษัทจดัการ 

 

การเปิดบญัชี 

สาํหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในคาํ

ขอเปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการกาํหนดในการขอเปิดบญัชีกองทุน หรือปฏบิติั

ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด และชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน

เต็มจาํนวน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีดงัน้ี 

 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความ

ถูกตอ้ง 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

1) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั

บริษัท 

3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติ

บุคคลและเง่ือนไขการลงนาม 

4) สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความ

จาํนงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน

เต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ี

มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่น

ใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อ

เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั

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

ทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกาํหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชี

เงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแส

รายวนัในช่ือกองทุน หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารกาํหนด 

 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด 

สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงินหรือวิธี

อื่นใดดงักล่าวไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

  

2. ซ้ือหน่วยลงทุนผา่นบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) 

ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวธีิหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการชาํระเงินอืน่ใดท่ี

เป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถสมคัรบริการได้

ท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

บญัชีกองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds 

และ K PLUS หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนั

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

Play Store (Android) 

 

4. บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมํา่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวธีิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนดหรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็น

ประจาํตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรบัทราบเง่ือนไขและส่งคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอไดท่ี้

บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

สาํหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะทาํรายการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 
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บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้ง

เป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงิน

ค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้ับอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณี

พิเศษ  

 

ในการชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเงิน เวน้แต่

เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการทาํการปิดบญัชีกองทุนไม่วา่

ดว้ยเหตุใดๆ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรบัชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน รวมถึงไดท้ํารายการซ้ือหน่วย

ลงทุนน้ันแลว้  

 

บริษัทจดัการจะเพิ่มจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการจดัสรรแลว้ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในวนัทาํ

การถดัจากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น

เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือบริษัทจดัการสามารถ

เรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดเรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่

สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน คําสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได ้ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม 

บริษัทจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้  

 

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในใบคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจาํนวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดร้ับชําระ บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 

 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนกบัสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเท่าท่ีสามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือตามสัดส่วน

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ  

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็น

ว่าการจดัสรรในกรณีดงักล่าว จะทาํใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อ
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การลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จดัการโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่วา่

ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 

15 วนันับจากวนัท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือวนัท่ียุติโครงการแลว้แต่กรณี 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่   50 บาท 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ขาย

คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการ

ซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณี

รองรบับริการต่างๆ ของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจดัการจะ

ประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้าํรายการสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกวา่ท่ีกาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือ

บริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชัดเจน แลว้นําใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทําการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทําการซ้ือขาย โดย

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

(Android) 

 

สําหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการซ้ือขายใด บริษัทจัดการจะทํา

รายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 
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คาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

 

การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การ

ไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่" ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่

ขายคืน โดยคาํนวณจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ี

สมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดย

คูณจาํนวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนเงิน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ย

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมี

จาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนมีมลูค่าตํา่กว่ามลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมี

อยู่ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ตามจาํนวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไข

ขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซ้ือไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

 

บริษัทจัดการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการถัดจากวนัท่ี

คาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทํา

การท่ีคาํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะชําระเงิน

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่อ

อํานวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหมี้

ช่องทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืนเพิม่เติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษทั

จดัการ 
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การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

1. สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นําใบคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

2.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นบรกิาร K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดย

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

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สับเปล่ียน

หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด สาํหรบัการสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรับคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ชัว่คราวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชร้าคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี  

1) การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขาย

ท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัท

จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้ํารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หักดว้ย

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

2) การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือ

ขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางหรือ ณ ส้ินวนัทาํการก่อนหน้าวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้ับเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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สิทธิในหน่วยลงทุน : 

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือกองทุนปลายทางไดร้บัชาํระเงินค่า

ซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของ

มูลค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ 

โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 1) หรือการรบัรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 2) 

ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการ

แทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่ง

คาํสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ : 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่

ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
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(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทาํท่ีเป็นการปฏบิติัตามคาํสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจ้ ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั 

 

2. อยูใ่นระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษทัจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตนอนั

เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดั

จาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 

3 วนัทาํการ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด

กรณีหน่ึง ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง

หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะ

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือ

ผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของ

บุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

ช่องทางการทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ และขอ้มูล

เพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี : 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 

 ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตั้ง 
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการมี

ดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เครื่องมือการกาํหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกาํหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มูลค่าขั้นตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee 

คือ รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee 

คือ 30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด   

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจ

พิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ี

เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ

ปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Swing 

Pricing) (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่น

ได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือน้ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป 

เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัท
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จดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะกาํหนดรายละเอียดหลักเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัทาํการน้ัน 

 

การปรบัมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม 

(swing pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งกาํหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ย

สูตรการคํานวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing 

Threshold โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณา

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์อง

กองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่น

ใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้

ขอ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทําได ้เพื่อให้

สามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทําการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 

Swing Threshold ท่ีบริษัทจัดการกาํหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก

มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่า

การขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี 

รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

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

– ADLs แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่

ละครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพิ่มไดไ้ม่

เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ทําการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการ

พิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวันทําการน้ัน  ทั้งน้ี



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดําเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ําเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทําการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ี

เรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน 

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และกําหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัท

จดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ

การประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 

ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยท่ีมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  คาํนวณจากมลูค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถกาํหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน

ออก  

(2) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลบัเขา้กองทุน อยา่งไรก็ตาม การ

ใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนใน

กองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เคร่ืองมือ ADLs พรอ้มกับเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้

ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน 

ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณากาํหนดอตัราการเรียก

เก็บค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทาํ

รายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกิน

อตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวน

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ทาํการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและ

หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิ

ท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดําเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ําเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ 

ADLs ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏวา่เช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัทาํการน้ันไม่

สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย

ลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน 

 

- การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จะตอ้ง

แจง้บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัทาํการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละกาํหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตรา

สาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัท

จดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ร่วมกบัเคร่ืองมือ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

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

แลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนท่ี



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จากตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีทําใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏบิติักบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีทาํรายการดว้ย ทั้งน้ี 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเคร่ืองมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัท

จดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้า ซ่ึง

จะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือ

ช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัทาํการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 

Threshold ได ้บริษัทจดัการมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย

สินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน 

หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ

ภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํไดเ้พื่อให้

สามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ี สดัส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 

เทียบกับ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจดัการ

กําหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช้ 

Redemption Gate 



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

4. คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทาํรายการ

ในวนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก

ใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาํสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้ม่ือ

บริษัทจดัการมีระบบงานสาํหรบัรองรบัการยกเลิกคาํสัง่ดงักล่าว และเม่ือบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัท

จดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate 

ท่ีประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพ

คล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรับลดไดไ้ม่ตํา่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัเพิ่มได้

ไม่เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดาํเนินการระหว่างการทาํ Redemption Gate ไดแ้ก่ การ

ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกาํหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคาํสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีถูกยกเลิกคาํสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทาํการน้ัน 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจัดการสามารถดําเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วันทําการ เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จาํเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจาํเป็น

ตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

รวมทั้งกรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี

เกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั 



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

1. ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวม 

2. มีเหตุการณ์ท่ีทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

3. มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน.

11/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

- การดาํเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชาํระหน้ี (side pocket)  

โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏบิติัตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

การกาํหนดวิธีการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสาํคญัต่อมูลค่า

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาํหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล เม่ือ

ไดร้บั ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถใชว้ิธีการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบนัทึก

มลูค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีไดบ้นัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผูมี้

สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินภายหลงัจากท่ีสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นน้ันได ้
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สิทธิและขอ้จาํกดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จาํกดัการใชสิ้ทธิออกเสียง :  

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

 

การใชสิ้ทธิออกเสียงในการลงมติกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดียวกนั 

(กองทุนรวมปลายทาง) มิใหก้องทุนตน้ทางลงมติใหก้องทุนปลายทาง 

 

สิทธิและขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม  

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 สําหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตาม

กฎหมาย  

 

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บั

โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บั

โอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า

ทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. การจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับ

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยู่ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกสนลงทุน เน่ืองจากผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่มี

สิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน และไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจาํนําเป็นหลกัประกนั 
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การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็น

หลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือใน

บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ

ในหน่วยลงทุน”) 

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษทัจดัการ

กองทุนรวม : 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการ

ใ ช้ สิ ท ธิ ออก เ สี ย ง ใน ท่ี ปร ะ ชุม ผู้ ถื อ หุ ้น ได้ต ามวิ ธี ก า ร ท่ี ป ระกาศ ใน  website ของบ ริ ษั ทจัดการ 

(www.kasikornasset.com) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน : 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จาํกดั ท่ี โทร. 0 2614 5588 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : 

ไม่มี 

 

ธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์: 

เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 

20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ดงัน้ัน บริษัทจดัการจะจดัใหมี้ระบบงานท่ีป้องกนัธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้าร

บริหารจดัการของ บลจ. เดียวกนั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตน้ทางและ

กองทุนรวมปลายทางโดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

 

การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย :  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่

ของบริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

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

กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุน  

 

รายช่ือคณะกรรมการ : 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ  

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์     กรรมการ 

นายพิภวตัว ์ภทัรนาวิก   กรรมการ 

นายวิชยั ณรงคว์ณิชย ์   กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร : 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายพีรภทัร ฝอยทอง   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

จาํนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ :  

จาํนวน 246 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2566) 
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มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ : 

1,110,288,651,717.31    บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2566) 

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน : 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่าย 

นายภราดร เอี่ยวปรีดา   ผูร่้วมบริหารฝ่าย 

นางสาวนินัทธ ์วงศเ์สง่ียม   ผูบ้ริหารกองทุน  

นายสารชั อรุณากูร   ผูบ้ริหารกองทุน  

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน  

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ : 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

ภราดร  

เอ่ียวปรีดา 

- Master of Science in Finance 

and Economics,  

University of Warwick,  

United Kingdom 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์

, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการลงทุนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธบ์ริหาร

การลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ผสม, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ผสม, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
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ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

ศิริรตัน ์ธรรมศิร ิ - ปริญญาโท (การเงิน)  

หลกัสูตรภาษาองักฤษ, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการลงทุนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธบ์ริหาร

การลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- นักวิเคราะห,์ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการ 

- Equity Analyst, Research Department, 

บล. ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

ชวลิต ปทุมวาสนา - Master of Business 

Administration (Finance 

Concentration), China Europe 

International Business School 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์

, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการ

ลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการลงทุน ฝ่ายกลยุทธบ์ริหาร

การลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- Assistant Manager (Finance and 

Control Division), Treasury, ธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั (มหาชน) 

- Senior Officer (Global Business 

Division), Financial Planning & Analysis, 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

- Project Management Executive, Client 

Service Division, INTAGE INC. 

- Business Analyst, Overseas Projects 

Division, PAKGON CO., LTD., Shanghai, 

China 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

ชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน,  

University of Texas at Austin 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาการบญัชี (International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 

พีรกานต ์ศรสีุข - Master of Science in 

Finance, London School of 

Economics and Political 

Science (LSE),  

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- Product Controller (Associate) 

Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE 

BANK (LONDON, UNITED KINGDOM) 

-Risk & Control Analyst 

Exotic Trade Review (Equity & Rates 

Derivatives), DEUTSCHE BANK (LONDON, 

UNITED KINGDOM) 

วีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

- ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

 สรา้งพอรต์การลงทุนและจดัสรรเงินลงทุนในหลกัทรพัยต่์างๆ 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีกองทุนลงทุน 

 ศึกษาและวิเคราะหก์ารลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ สาํหรบักองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัท ให้

สอดคลอ้งกบัสภาวการณ ์ 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (สาํหรบัผูจ้ดัการกองทุนท่ีมี 

Derivatives License) 
  

 

http://www.kasikornasset.com/
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รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

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

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

 ธนาคารออมสิน โทร.1115 

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-629-5588 

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-274-9400 

 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั โทร. 02-820-0100 

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

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน จสัท ์จาํกดั โทร. 02-207-2100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จาํกดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จาํกดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จาํกดั โทร. 02-695-5555 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-659-7000  

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5000 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-305-9000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั โทร. 02-672-5999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคเคพี ไดม ์จาํกดั  

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. 02-841-9000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-351-1800 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จาํกดั โทร. 02-088-9100, 02-343-9500 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั โทร. 02-633-6000 กด 5 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-217-8888 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-205-7000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไพน์ เวลท ์โซลูชัน่ จาํกดั โทร. 02-095-8999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จาํกดั โทร. 02-697-3700 

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. 02-009-8888 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จาํกดั โทร. 02-949-1000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  โทร. 02-680-1111, 02-680-1000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-658-5800 
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 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-080-2888 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั โทร. 1240 กด 8 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั  

 

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

 

ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุน : ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จาํกดั โทร. 0 2614 5588 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชีของกองทุน : 

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นาย ธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ  

นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

นางสาว สุลลิต อาดสว่าง  

นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

นางสาว อริสา ชุมวิสูตร  

นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์ 

นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

นางสาว โชติมา กิจศิรกร  

นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนน

ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

อตัราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่

ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ

สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่

ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อกในประเทศท่ีมีอนัดบั

ความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อกต่างประเทศ/คู่สญัญา

ในและต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบั

ท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการ

หน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋

แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือสถาบนั

การเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ธนาคารพาณิชย ์

บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์และบรรษัทตลาด

รองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การทาํธุรกรรม reverse repo ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การทาํธุรกรรม securities lending ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระบบ Organized Market หรือ

เทียบเท่า / ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีมีอนัดบั

ความน่าเช่ือถือของตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารตํา่

กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(non-investment grade / 

unrated) (total SIP) 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 15 

- การทาํธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลด

ความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

- การทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความ

เส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

  



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

- การลงทุนในตราสารหน้ี ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทาง

การเงิน (financial liability) 

ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน 

- การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย  

CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 1 มีนาคม ถึงสิ้ นเดือนกุมภาพนัธ ์เป็นระยะเวลา 3 ปียอ้นหลงั 

 อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 64/65 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 65/66 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ)(4)   

1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ท่ีประมาณการได ้

    

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ(5) ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 0.64 0.64 0.64 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.09 0.09 0.09 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.04 0.04 0.04 

1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ท่ีประมาณการไม่ได ้

ตามท่ีจ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี 

   

 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง

แรก 

ไม่เกิน 1.07 ของจาํนวน

เงินทุนของโครงการ 

- - - 

 ค่าโฆษณาภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง

แรก 

ไม่เกิน 1.07 ต่อปีของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - - 

 ค่าธรรมเนียมผูร้บัมอบหมายงานดา้นการ

จดัการลงทุน 

ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี - - - 

 ค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.03 0.03 0.04 

 ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 - 

 ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 - 

 ค่าใชจ้่ายภาษีดอกเบ้ียตราสารหน้ีหกั ณ ท่ี

จ่าย 

ตามท่ีจ่ายจริง 0.15 0.17 0.16 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(6) ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.02 

รวมค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด(5) ไม่เกิน 5.0825 ตอ่ปี 0.98 1.00 0.99 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการขาย(3) ไม่เกิน 3.00 0.50 0.50 0.50 

2.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน(3) ไม่เกิน 3.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

2.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน อตัราเท่ากบัคา่ธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียม

การขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วย  

 ลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

3.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัท

จดัการ หรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

 

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลา

ยอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าวเพิ่มข้ึน 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 

(3) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์(กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสรา้งพ้ืนฐาน (Infrastructure 

fund) ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่คิดธรรมเนียมการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ซํ้าซอ้นกบักองทุนรวมปลายทาง โดยกองทุนปลายทางจะยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรบัซ้ือคนืหน่วยลงทุนใหก้บักองทุนตน้ทาง 

(4) มูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลคา่หน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(5) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์(กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสรา้งพ้ืนฐาน (Infrastructure 

fund) ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่คิดธรรมเนียมการจดัการซํ้าซอ้นกบักองทุนรวม

ปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตวัอย่าง เช่น กองทุนรวมตน้ทางมี NAV 1,000 ลา้นบาท โดยไดจ้ดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนรวมปลายทางซ่ึง

อยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั 100 ลา้นบาท กองทุนรวมตน้ทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจาก (1) เงินลงทุน 900 

ลา้นบาทในอตัราท่ีกองทุนรวมตน้ทางกาํหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลา้นบาทในอตัราท่ีกองทุนรวมปลายทางกาํหนด เป็นตน้ 

(6) ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ไม่เกินรอ้ยละ รอ้ยละ 0.0107 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

(7) ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาการซ้ือขายหลกัทรพัย ์

  



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชีย 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2566 

 
 

 

 

 



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

รายละเอียดการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

 
 

รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุน

หรือมีไวเ้ป็นรายตวั 

 
 



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 
 

 

 

 

 

  



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จาํกดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลกัษณต์วัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจาํนวน 8 

อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัตํา่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและ

ยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณมี์ความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงตํา่มาก บริษทัมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่น

ระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัตํา่ บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูง

กว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี

ความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุด และมีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบนอ้ยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํา่มาก มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืน

เงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ 

มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงตํา่ มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบั

เครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  

 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า  

มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีออ่นแอลงเม่ือ

เทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตตํา่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตใน

ระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings) 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นสาํหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกาํหนดเม่ือเปรียบเทียบ

กบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอืน่ๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกาํหนดโดย

ฟิทช ์โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหก้บัตราสารทางการเงินท่ี

ออกหรือคํ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสญัลกัษณ ์“+” แสดงไว้

เพิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีกาํหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่อาจ

เทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกวา่  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ความสามารถในการชาํระ

หน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวา่ 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกวา่ 



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวสาํหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช์

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด”  

เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอืน่ในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทาง

การเงินท่ีออกหรือคํา้ประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

โดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขัน้น้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไร

ก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ี

โดยตรงตามกาํหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารอืน่ท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใน

ประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย อยา่งไรก็

ดี มีความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการชาํระหน้ีไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารหน้ีอืน่ท่ี

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดบั เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติม

ต่อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือสาํหรบัประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอ่ยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบั

ความน่าเช่ือถือขัน้หลกั ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสญัลกัษณต่์อทา้ยดงักล่าวสาํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถืออนัดบั 

”AAA(tha)” หรืออนัดบัท่ีตํา่กวา่ “CCC(tha)” สาํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว  



 

 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี               

 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อก

ตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตรา

สารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มวา่จะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผู้

ออกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีน้อย

กว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียง

จากความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผู้

ออกตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

 

อนัดบัเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวัเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการชาํระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-1 สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 สาํหรบัเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตตํา่หรือน่ากงัวลและมี

ความไม่แน่นอนในความสามารถในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s 

บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตรา

สารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มวา่จะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผู้

ออกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีน้อย

กว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียง

จากความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผู้

ออกตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ CRISIL  

(สถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือแบบ National Scale ของประเทศอินเดีย) 

 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี 

 

สญัลกัษณ ์ คาํนิยาม อา้งอิงตาม SEBI ใน Circular No. CIR/MIRSD/4/2011 ลงวนัท่ี 15 

มิถนุายน 2554 

CRISIL AAA 

(ปลอดภย้สูงท่ีสุด) 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัน้ี ถือวา่มีระดบัความปลอดภยัสูงท่ีสุดเม่ือพิจารณาวา่ 

ผูอ้อกตราสารจะสามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงินไดต้ามระยะเวลาท่ี

กาํหนด ตราสารในอนัดบัน้ีจะมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํา่ท่ีสุด 

CRISIL AA 

(ปลอดภยัสูง) 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัน้ี ถือวา่มีระดบัความปลอดภยัสูง เม่ือพิจารณาวา่ผู้

ออกตราสารจะสามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงินไดต้ามระยะเวลาท่ี

กาํหนด ตราสารในอนัดบัน้ีจะมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํา่มาก 

CRISIL A 

(ปลอดภยั

พอสมควร) 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัน้ี ถือวา่มีระดบัความปลอดภยัเพียงพอ เม่ือพิจารณา

ว่า ผูอ้อกตราสารจะสามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงินไดต้ามระยะเวลาท่ี

กาํหนด ตราสารในอนัดบัน้ีจะมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํา่ 

CRISIL BBB 

(ปลอดภยัปาน

กลาง) 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัน้ี ถือวา่มีระดบัความปลอดภยัปานกลาง เม่ือพิจารณา

ว่าผูอ้อกตราสารจะสามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงินไดต้ามระยะเวลาท่ี

กาํหนด ตราสารในอนัดบัน้ีจะมีความเส่ียงดา้นเครดิตปานกลาง 

CRISIL BB 

(เส่ียงปานกลาง) 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัน้ี ถือวา่มีความเส่ียงปานกลางท่ีจะไม่สามารถปฏบิติั

ตามภาระผูกพนัทางการเงินไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

CRISIL B 

(เสี่ยงสูง) 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัน้ี ถือวา่มีความเส่ียงสูงท่ีจะไม่สามารถปฏบิติัตามภาระ

ผูกพนัทางการเงินไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

CRISIL C 

(เสี่ยงสูงมาก) 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัน้ี ถือวา่มีความเส่ียงสูงมากท่ีจะไม่สามารถปฏบิติัตาม

ภาระผูกพนัทางการเงินไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

CRISIL D 

(ผิดนดัชาํระหน้ี) 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัน้ี ผูอ้อกตราสารผิดนัดชาํระหน้ีหรือคาดวา่จะผิดนัด

ชาํระหน้ีในไม่ชา้  

 

 

หมายเหต ุ: 

1) CRISIL อาจจะใส่ประจุ ‘+’ (บวก) หรือ ‘-‘ (ลบ) สาํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ CRISIL AA ถึง 

CRISIL C เพื่อใหส้ามารถนําตราสารภายในอนัดบัเดียวกนัมาเปรียบเทียบได ้

2) CRISIL อาจะมีการกาํหนดมุมมองของอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Outlook) ตั้งแต่ CRISIL AAA ถึง CRISIL 

B มุมมองของอนัดบัความน่าเช่ือถือจะบ่งบอกถึงทิศทางท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถืออาจจะเปล่ียนแปลงไป

ในระยะเวลา 1-2 ปี อนัดบัความน่าเช่ือถืออาจเป็น ‘บวก (Positive)’ ‘คงท่ี (Stable)’ หรือ ‘ลบ 

(Negative)’ มุมมอง ‘บวก’ หรือ ‘ลบ’ ไม่ไดเ้ป็นการช้ีนําการเปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

3) คาํลงทา้ย ‘r’ บ่งบอกวา่ตราสารดงักล่าวมีความเส่ียงอื่นๆนอกเหนือจากความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ย 
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คาํลงทา้ย ‘r’ บ่งบอกวา่ตราสารน้ันมีความเส่ียงอื่นท่ีสาํคญันอกเหนือจากความเส่ียงดา้นเครดิต โดย

การจา่ยผลตอบแทนใหแ้ก่ผูล้งทุนอาจจะไม่คงท่ีและอาจจะอา้งอิงกบัตวัแปรภายนอกมากกวา่ 1 ตวั

แปร เช่น ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ดชันีตราสารทุน หรืออตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ ซ่ึงอาจทาํใหก้ารจ่าย

ผลตอบแทนไม่แน่นอน รวมถึงผูล้งทุนมีโอกาสท่ีจะขาดทุนเงินตน้เน่ืองจากการเคล่ือนไหวของตวัแปร

อื่นๆดงักล่าว ซ่ึงความเส่ียงท่ีราคา/มลูค่าตราสารจะเปล่ียนแปลงไปน้ันไม่จดัว่าเป็นผลมาจากอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ 

4) CRISIL อาจจะใส่อนัดบัความน่าเช่ือถือเป็น ‘NM’ (Not Meaningful) สาํหรบัตราสารท่ีการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือไม่มีความหมายใดๆ ซ่ึงรวมถึงตราสารท่ีผูอ้อกอยูร่ะหวา่งการจดัโครงสรา้งองคก์รหรือ

เลิกกิจการ หรืออยูร่ะหวา่งการดาํเนินคดี   
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ PEFINDO  

(สถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือแบบ National Scale ของประเทศอินโดนีเซีย) 

 

สญัลกัษณ ์ คาํนิยาม 

idAAA ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั idAAA ซ่ึงถือเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงท่ีสุด

ภายใตก้ารจดัอนัดบัของ PEFINDO ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัน้ี ถือวา่มี

ความสามารถในการปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงินระยะยาวไดดี้เยีย่มเม่ือเทียบกบั

ผูอ้อกตราสารอินโดนีเซียรายอืน่ๆ 

idAA ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั idAA แตกต่างจากอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุดเพียง

เล็กน้อย และยงัคงมีความสามารถในการปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงินระยะยาว

ไดอ้ยา่งแขง็แกร่งมากเม่ือเทียบกบัผูอ้อกตราสารอินโดนีเซียรายอื่นๆ 

idA ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั idA คือ ผูอ้อกตราสารท่ีมีความสามารถในการ

ปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงินระยะยาวไดอ้ยา่งแขง็แกร่งเม่ือเทียบกบัผูอ้อกตรา

สารอินโดนีเซียรายอืน่ๆ อยา่งไรก็ตาม ผูอ้อกตราสารอาจไดร้บัผลกระทบเชิงลบจาก

การเปล่ียนแปลงของสถานการณท์างเศรษฐกิจมากกวา่ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัสูง

กว่าอนัดบัน้ี 

idBBB ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั idBBB คือ ผูอ้อกตราสารท่ีมีความสามารถในการ

ปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงินระยะยาวไดป้านกลาง เม่ือเทียบกบัผูอ้อกตราสาร

อินโดนีเซียรายอื่นๆ อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงของสถานการณท์างเศรษฐกิจอาจ

ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงิน 

idBB ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั idBB คือ ผูอ้อกตราสารท่ีมีความสามารถค่อนขา้ง

ตํา่ในการปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงินระยะยาวเม่ือเทียบกบัผูอ้อกตราสาร

อินโดนีเซียรายอื่นๆ ผูอ้อกตราสารตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ 

สถานการณท์างเศรษฐกิจและการเงินท่ีผนัผวน ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการ

ปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงิน  

idB ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั idB คือ ผูอ้อกตราสารท่ีมีความสามารถตํา่ในการ

ปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงินระยะยาวเม่ือเทียบกบัผูอ้อกตราสารอินโดนีเซียราย

อื่นๆ ความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ สถานการณท์างเศรษฐกิจและการเงินท่ีผนั

ผวนส่งผลเชิงลบต่อความสามารถหรือความเต็มใจในการปฏบิติัตามภาระผูกพนัทาง

การเงิน 

IdCCC ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั idCCC คือ ผูอ้อกตราสารท่ีถือวา่มีความเปราะบาง

ทางการเงินในปัจจุบนัและความสามารถในการปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงิน

ขึ้ นอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและการเงินเป็นสาํคญั 

IdD / IdSD IdD หรือ IdSD (“Selective Default”) คือ ผูอ้อกตราสารท่ีไม่สามารถชาํระหน้ีหรือ

ปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงินเม่ือถึงกาํหนดระยะเวลาได ้ตราสารจะถูกจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ SD เม่ือ PEFINDO เช่ือวา่ผูอ้อกตราสารอาจผิดนัดชาํระหน้ีในภาระ

ผูกพนับางอยา่งหรือหลายอยา่ง แต่จะยงัคงสามารถชาํระหน้ีไดใ้นบางภาระผูกพนั 

ภายใตข้อ้ยกเวน้ว่า ผูอ้อกตราสารอาจไม่สามารถชาํระหน้ีตรงตามกาํหนดระยะเวลา

เดิมแต่สามารถชาํระหน้ีไดใ้นระยะเวลาท่ีมีการผ่อนผนัหรือการไม่ชาํระหน้ีน้ันเกิดขึ้ น

โดยสุจริต 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือ idAAA ถึง idB อาจจะมีประจุ ‘+’ (บวก) หรือ ‘-‘ (ลบ) เพื่อใหส้ามารถนําตราสารภายใน

อนัดบัเดียวกนัมาเปรียบเทียบได ้

 

การกาํหนดมุมมองของอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Outlook) จะช่วยประเมินทิศทางท่ีอาจเป็นไปไดข้องความ

น่าเช่ือถือระยะยาวของผูอ้อกตราสาร ในช่วงระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว ในการกาํหนดมุมมองตอ้ง

พิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ และ/หรือปัจจยัพื้ นฐานของธุรกิจร่วมดว้ย มุมมองของอนัดบั

ความน่าเช่ือถือไม่ไดเ้ป็นการช้ีนําการเปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือการเฝ้าระวงัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ในอนาคต (Credit Watch) 

 

การเฝ้าระวงัอนัดบัความน่าเช่ือถือในอนาคต (Credit Watch) เกิดขึ้ นเม่ือมีเหตุการณท่ี์อาจส่งผลกระทบเชิง

บวก ลบ หรืออื่นๆ ต่ออนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร ทั้งน้ี การเฝ้าระวงัอนัดบัความน่าเช่ือถือใน

อนาคต (Credit Watch) จะเกิดขึ้ นในระยะเวลาเพียง 1-3 สปัดาหเ์ท่าน้ัน 

 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี 

สญัลกัษณ ์ การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะกลางและระยะยาว 

idAAA ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั idAAA ซ่ึงถือเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงท่ีสุด

ภายใตก้ารจดัอนัดบัของ PEFINDO ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัน้ี ถือวา่มี

ความสามารถในการปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงินระยะยาวไดดี้เยีย่มเม่ือ

เทียบกบัผูอ้อกตราสารอินโดนีเซียรายอื่นๆ 

idAA ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั idAA แตกต่างจากอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย และยงัคงมีความสามารถในการปฏบิติัตามภาระผูกพนัทางการเงิน

ระยะยาวไดอ้ยา่งแขง็แกร่งมากเม่ือเทียบกบัผูอ้อกตราสารอินโดนีเซียรายอื่นๆ 
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งน้ีผลการดาํเนินงานของกองทุนไม่ไดข้ึ้ นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการ

ดาํเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อา้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม

ไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน หรือ www.kasikornasset.com 

3. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี 

ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้

บริษทัจดัการ ตวัแทน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบิติัตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีกําหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ี

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

8. กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบ้ริษัทจดัการเดียวกนัไม่จาํกดัอตัราส่วน ซ่ึง

อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุน

รวมภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเดียวกนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของทั้งกองทุน

ตน้ทางและกองทุนปลายทาง โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และมาตรการป้องกนัไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

9. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือมีความเขา้ใจในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม

ของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะทางการเงินของผู้

ลงทุน 

10. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

11. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคา

หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 
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