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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2566 

 

กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยลีด ์A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Asia High Yield A Fund Not for Retail Investors : K-AHYA-UI 

 

กองทุนน้ีไมถู่กจาํกดัความเส่ียงดา้นการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไป และลงทุนกระจุกตวัใน

ตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตและสภาพคล่อง ทาํใหผู้ล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก  

จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีรบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่าน้ัน 
* กองทุนน้ีเปล่ียนช่ือมาจากกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B หา้มขายผู้ลงทุนรายย่อย เม่ือวันท่ี  

31 ตุลาคม 2565 

 

สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

ประเภทของกองทุน  

กองทุนรวมตราสารหน้ี / กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน 

- เน้นลงทุนในกองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA (กองทุนหลกั) 

- กองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในพนัธบตัร ตราสารหน้ีท่ีออกหรือคํ้าประกนัโดยหน่วยงานภาครฐัหรือเอกชนใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

- ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 

จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด  

2,549,305,114.03 บาท  

 

รอบระยะเวลาบญัชี  

30 มิถุนายน 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  

ไม่มี 

 

อายโุครงการ  

ไม่กาํหนด 

 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

(กองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซบัซอ้น 
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นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน LO Funds – 

Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA (กองทุนหลัก) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในพนัธบตัร ตราสารหน้ีทั้งท่ี

จ่ายดอกเบ้ียแบบคงท่ีหรือลอยตวั หุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูท่ี้มีใบสาํคญัแสดงสิทธิในตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้และ

ตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดห้รือเทียบเท่า ซ่ึงตราสารดงักล่าว

ออกหรือคํ้าประกนัโดยหน่วยงานภาครฐัหรือเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงองคก์รท่ีจดัตั้งหรือดาํเนิน

ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศญ่ีปุ่นและออสเตรเลีย) 

กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Lombard Odier Funds ท่ีจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก  

(Luxembourg) และจดัตั้งและจดัการโดย Lombard Odier Funds (Europe) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนท่ีอยู่ภายใต้

การกาํกบัดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของ

ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซ่ึงเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

 

กองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายออกเป็น

คลาส (Class) ซ่ึงจะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นตํา่ของการสัง่ซ้ือและมูลค่าคงเหลือขั้นตํา่ 

โครงสรา้งอตัราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน คุณสมบติัของผูล้งทุน หรือลกัษณะอื่นๆ ทั้งน้ี กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮ

ยีลด ์A  หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย จะลงทุนใน Class NA ซ่ึงเป็น Class สาํหรบัผูล้งทุนสถาบนัและไม่จ่ายเงินปัน

ผล โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง Class ท่ีลงทุน โดยคาํนึงถึงและรกัษาผลประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญัและไม่ถือว่าเป็นการดาํเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าไดร้บั

มติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

บริษัทจดัการจะส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปท่ีประเทศลักเซมเบิร์ก โดยใชส้กุลเงินดอลลาร์

สหรฐั (USD) เป็นสกุลเงินหลกั ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั

ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศลกัเซมเบิรก์ และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลงั โดยถือว่าไดร้บั

มติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะคาํนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั โดยบริษัทจดัการจะ

ประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

สาํหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหน้ี หรือเงินฝาก หรือหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่น

ทั้งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด 

 

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN) และสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพื่อลดค่าใชจ้่ายของกองทุน รวมถึง

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน 

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non – 

Investment Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ทั้งในและ

ต่างประเทศ ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด 
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อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทาํธุรกรรมการขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และธุรกรรม

การกูย้มืเงิน หรือการทาํ repo เพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุน 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวม

หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์

ต่างประเทศได ้หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) โดยไม่ทาํใหร้ะดบัความเส่ียงของ

การลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยู่กบัสถานการณ์

ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ลกัษณะสาํคญัของ กองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA: 

ช่ือกองทุนหลกั LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond 

Share Class Class NA 

วนัท่ีจดัตั้งกองทุน 17 สิงหาคม 2565 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารหน้ี 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

สกุลเงิน สกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) 

บริษทัจดัการ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

ISIN LU2502199974 

ตวัช้ีวดั ดชันี JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return 

Website https://am.lombardodier.com/funds  

 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 

เพื่อสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหน้ีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารดงัต่อไปน้ี 

1) พนัธบตัร ตราสารหน้ีทั้งท่ีจ่ายดอกเบ้ียแบบคงท่ีหรือลอยตวั หุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูท่ี้มีใบสาํคญัแสดงสิทธิใน

ตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้และตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดห้รือ

เทียบเท่า ซ่ึงตราสารดังกล่าวออกหรือคํ้าประกันโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

รวมถึงองค์กรท่ีจัดตั้งหรือดําเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศญ่ีปุ่นและออสเตรเลีย) ซ่ึง

กองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารสกุลเงินดอลลารส์หรฐั 

2) สกุลเงิน (รวมถึงสกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่)  

3) เงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมีสินทรพัยอ์ื่นเป็นหลกัประกนั (Asset-

backed securities) หรือตราสารหน้ีท่ีมีสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนั (Mortgage-backed securities) ซ่ึงจะ

ลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 10 ของการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด) ทั้งน้ี กองทุนอาจถือเงินสดและ

ตราสารเทียบเท่าเงินสดเพ่ือเป้าหมายการลงทุนหรือในกรณีท่ีสภาวะตลาดไม่ปกติ 

 

กองทุนหลกัจะลงทุนภายใตอ้ตัราส่วนดงัน้ี 

https://am.lombardodier.com/funds
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(1) กองทุนหลกัอาจลงทุนในกองทุน UCIs ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(2) กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือระดับ BBB- ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(3) กองทุนหลกัอาจลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูท่ี้มีใบสาํคญัแสดงสิทธิในตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้ไม่เกิน 

1 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(4) กองทุนหลักอาจลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพแบบมีเง่ือนไข (Coco Bonds) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(5) กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหน้ีของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) นอกเหนือจากใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศญ่ีปุ่นและออสเตรเลีย) ไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

 

กองทุนหลักอาจลงทุนในสกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) รวมถึงสกุลเงินของ

ประเทศจีน (ทั้ง CNH และ CNY) โดยกองทุนหลกัอาจลงทุนตราสารหน้ีในตลาด China Interbank Bond Market 

(CIBM) ผ่าน Bond Connect ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 25 ของพอรต์การลงทุน 

 

กองทุนหลักอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) และเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA:  

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน: ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

• ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน: ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ: ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

• ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ (FROC): ไม่เกินรอ้ยละ 0.31 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ี

กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้งิน

จาํนวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

 

**กองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2565 จึงยงั

ไม่มีผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของกองทุน 

 

อตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) หรือ ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

(Structured Note) 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดท่ี

เกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า รวมถึงตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง เฉพาะส่วนท่ีมีลกัษณะ

เป็นสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ไม่เกิน 100% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงใน

อตัราส่วนไม่เกินกว่าท่ีประกาศกาํหนด 
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ผลกระทบทางลบภายใตส้มมติฐานและความเช่ือมัน่ท่ีสมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ตอ่เงินทุนของกองทุนรวม 

หากราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์จนอาจทาํให้

กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณ์

โดยการคํานวณอัตราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่

ตลอดเวลา 

 

นโยบายป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล  

ไม่จ่ายเงินปันผล 

 

ตวัช้ีวดั (Benchmark) 

ดัชนี JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return (100%) ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียง

ด้านอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 90% และปรับดว้ยอัตรา

แลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 10% 

 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุน

ได ้(Non-Investment Grade) และท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ผ่านการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน  

 ผลการดาํเนินงานของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระเงินและดอกเบ้ียตามกาํหนดระยะเวลา ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าวอาจสูงกวา่

กองทุนประเภทตราสารหน้ีทัว่ไป เน่ืองจากกองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความ

น่าเช่ือถือตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 กรณีท่ีกองทุนต่างประเทศไม่สามารถจาํหน่ายจ่ายโอนตราสารหน้ีท่ีกองทุนถืออยู่ในราคาท่ีเหมาะสมและ

ภายในระยะเวลาอนัสมควรเพื่อนําเงินมาชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในการจาํหน่ายจ่าย

โอนตราสารดงักล่าวตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของตราสารดงักล่าว หรือไม่มีตลาดรองสาํหรบัทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนหลกัลงทุน หรือมีตลาดรอง แต่ราคาในตลาดรองอาจจะตํา่กว่าราคาเสนอขายหรือราคาท่ีกองทุนซ้ือ

ทรพัยสิ์นดงักล่าว 

 กรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีกองทุนต่างประเทศมีสิทธิไดร้บัคืนจากการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศตอ้งถูกหกั

ภาษีตามกฎหมายของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ปัจจยัความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลค่าของ

หลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ

ลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่า Standard Deviation (SD) ของ

กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรพัยส์ูง 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะกระจายสดัส่วนการลงทุนในตราสารต่างๆ อยา่งเหมาะสมซ่ึงจะทาํ

ใหส้ามารถควบคุมระดบัความเส่ียงโดยรวมของกองทุนอยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสมตามนโยบายและมีดุลยภาพกบั

ดา้นผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 

  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) โดยทัว่ไปตลาดประเทศกาํลงัพฒันา

และตลาดเกิดใหม่มกัจะมีขนาดเล็กและมีสภาพคล่องตํา่ รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และขอ้กฎหมายต่างๆ เม่ือเทียบกบัประเทศพฒันาแลว้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง ผูจ้ดัการกองทุนหลกัจะมีการคดัเลือกตราสาร และวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ รวมทั้ง

ติดตามสถานการณก์ารลงทุนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน 

 

 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) เกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่าย

หลกัทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนทํา

การซ้ือขายหลกัทรพัยอ์าจจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน ความเส่ียงขา้งตน้อาจส่งผล

กระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหลกัท่ีมีสภาพคล่อง และมีเง่ือนไข

การซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

 ความเส่ียงของการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) เป็นความ

เส่ียงจากการท่ีกองทุนมีฐานะการลงทุนอยู่ในหลายประเทศ ซ่ึงปัจจัยหรือตัวแปรของความเส่ียงอาจจะ

แตกต่างไปจากปัจจยัหรือตวัแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตวัของอตัราแลกเปล่ียน ปัจจยัดา้น

สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรือขอ้บังคับท่ีแตกต่างกัน ขอ้จํากัดในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรฐั รวมถึงวิธีและหลกัการท่ีใชใ้น

การประเมินมลูค่าของหลกัทรพัยจ์ะขึ้ นอยูก่บัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติต่อการลงทุน และปัจจยัท่ีมีอยู่

เฉพาะในประเทศน้ันๆ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสมํา่เสมอ 

 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ ทาํให้

กองทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

โลก ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทางการเมืองทั้ง

ในและนอกประเทศ การเก็งกาํไรค่าเงิน เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้น

อตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่

สามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนอยา่งระมดัระวงัเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ ์
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 ความเส่ียงจากกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ (Regulatory Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงมกัจะ

เผชิญกบัความเส่ียงจากหลายปัจจยั เช่น การเขา้แทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ขอ้จาํกดัเร่ืองการเขา้ถึง

ขอ้มลูและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์

ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค ขอ้จาํกดัหรือกฎหมายหรือ

มาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสมํา่เสมอ 
  

 ความเส่ียงจากขอ้จาํกัดการนาํเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรัฐบาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ี์ไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง หรือสงัคม ทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้

ผูล้งทุนอาจไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการนําเงินกลบัประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 

 ความเส่ียงจากการใชด้ลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหลกัทรพัย ์เน่ืองจากกองทุนหลกัพึ่งพา

ดุลยพินิจและความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงแมว้่า

ความสามารถของทีมผูจ้ดัการกองทุนจะเป็นท่ียอมรบั แต่กองทุนไม่สามารถรบัประกนัผลการดาํเนินงานของ

กองทุนหรือความสําเร็จในการบริหารจดัการได ้ในกรณีท่ีทีมผูจ้ดัการกองทุนประสบความลม้เหลวในการ

บริหารกองทุน จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามการลงทุนของกองทุนหลกัอยา่งสมํา่เสมอ 

 

 ความเส่ียงจากการรบัชาํระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) เกิดจากความล่าชา้ของการรบัชาํระคืนเงิน

ลงทุนจากความแตกต่างทางดา้นเวลา และขัน้ตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตรา

สารหน้ีทัว่ไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความ

เส่ียงจากการรบัชาํระคืนเม่ือมีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน 

 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาของหลักทรัพย์

อา้งอิงมีความผนัผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือปัจจยัทาง

เศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลใหร้าคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญั ปรับ

เพิ่มขึ้ นหรือลดลงอยา่งมาก  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะทาํการศึกษาและวิเคราะหต์วัแปรอา้งอิงของตราสารดงักล่าวอย่าง

รอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณก์ารเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และปรบัเปล่ียนการลงทุนให้

เหมาะสมกบัสถานการณ ์เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุน 
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ปัจจยัความเสี่ยงเพ่ิมเติมของกองทุนหลกั 

1) ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) 

ความเส่ียงท่ีจากการท่ีลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีหรือภาระผูกพนัอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย) 

ได ้สําหรับกองทุนหลัก ลูกหน้ีอาจหมายถึงผูอ้อกตราสาร (Issuer Risk) หรือคู่สัญญาการทําธุรกรรมต่างๆ 

(Counterparty Risk) เช่น สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกระทํานอกศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (OTC 

Derivatives) ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน หรือธุรกรรมการกูย้มื ซ่ึงลูกหน้ีอาจเป็นรฐับาลหรือมีความเก่ีย

ขอ้งกบัรฐับาลได ้ความเส่ียงดา้นเครดิตยงัรวมถึงความเส่ียงจากการขาดทุนอนัเน่ืองมาจากเหตุการณท่ี์เก่ียวขอ้ง

กบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามท่ีระบุในขอ้ตกลงหรือสญัญาต่างๆ (Credit event) เช่น ลูกหน้ีถูกปรบัลด

อนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือการปรบัระยะเวลาการชาํระหน้ีของลูกหน้ี เป็นตน้ 

 

2) ความเส่ียงดา้นตลาดและความผนัผวน (Market and Volatility Risk) 

ความเส่ียงดา้นตลาดเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่าของเงินลงทุนจะลดลง เน่ืองจากปัจจยัต่างๆในตลาด เช่น อตัรา

แลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย หรือความผนัผวน 

ความเส่ียงจากความผนัผวนคือความน่าจะเป็นของความผนัผวนของราคา อตัรา หรือสกุลเงินในตลาดท่ีแตกต่าง

กนั ความผันผวนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัไดห้ลายประการ เม่ือความผนัผวน

ของตลาดเพิ่มขึ้ น ความผนัผวนของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัก็เพิ่มดว้ยเช่นกนั 

 

3) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk)  

ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน เม่ือ

อตัราดอกเบ้ียสูงขึ้ น มูลค่าของตราสารหน้ีจะลดลงส่งผลใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหน้ีลดลง

เช่นกนั โดยตราสารท่ีมี duration ยาวจะอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียหรือมีมูลค่าท่ีผันผวน

มากกว่าตราสารท่ีมี duration สั้น  

 

4) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเส่ียงท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่ายสินทรพัยอ์อกไปไดใ้นเวลาและราคาท่ีเหมาะสม ทาํใหส่้งผลกระทบต่อ

มูลค่าหน่วยลงทุน โดยในภาวะตลาดทัว่ไป กองทุนจะลงทุนในทรพัยสิ์นตามท่ีกาํหนดไวน้โยบายการลงทุน จึง

ทาํใหค้วามเส่ียงดา้นสภาพคล่องตํา่ อย่างไรก็ตาม ในภาวะท่ีตลาดมีความผนัผวนและมีมูลค่าการซ้ือขายน้อย 

กองทุนอาจจะจาํหน่ายสินทรัพยอ์อกไปไดย้าก หากผูถื้อหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนจาํนวนมากใน

ภาวะตลาดผันผวน บริษัทจดัการอาจจะออกมาตรการบางประการเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

 

5) ความเส่ียงจากไถ่ถอนหน่วยลงทุนจาํนวนมาก (Large Redemption Risk)  

กรณีท่ีกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจาํนวนมากภายในระยะเวลาท่ีจาํกดั อาจส่งผลใหก้องทุนหลกัถูก

บงัคบัใหไ้ถ่ถอนสินทรพัยเ์ร็วกว่าท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงส่งผลเสียต่อมลูค่าของหน่วยลงทุนทั้งหน่วยลงทุนท่ีไถ่ถอนและ

หน่วยลงทุนท่ีคงเหลือ 

 

6) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk)  

กองทุนอาจจะมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจากการลงทุนในตราสารท่ีอยู่ในสกุลเงินซ่ึงไม่ใช่สกุลเงินหลกัท่ี

ใชอ้า้งอิง (Reference Currency) ส่งผลใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนอาจขึ้ นลงตามความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

โดยการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดเงินตราและการเปล่ียนแปลงของ

อตัราดอกเบ้ียและปัจจยัอื่นๆระหว่างประเทศ รวมถึงธนาคารกลางหรือรฐับาลของแต่ละประเทศยงัอาจเขา้มา
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แทรกแซงตลาดอตัราแลกเปล่ียน หรือออกมาตรการควบคุมการไหลเขา้ออกของเงินตรา นอกจากน้ี กองทุนอาจ

มีตน้ทุนจากการแปลงสกุลเงินไปมาระหว่างหลายสกุลเงิน  

 

7) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Below Investment 

Grade) หรือตราสารหน้ีดอ้ยคุณภาพ (Distressed Securities)  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ BB หรือตํา่กว่า หรือท่ีมีอนัดับเทียบเท่า

ตามความเห็นของผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงสูงขึ้ น สําหรับตราสารหน้ีท่ี

ไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ BB หรือเทียบเท่าน้ันถือว่า เป็นตราสารท่ีลงทุนในลักษณะเพื่อเก็งกาํไร ผู้

ลงทุนจะมีความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสารสูง อย่างไรก็ตาม ตราสารเหล่าน้ีมกัจะมีการคํ้า

ประกนัหรือไดร้บัการคุม้ครองบางประการ เพื่อลดความเส่ียงในการถือครองตราสารดงักล่าว สาํหรบัตราสาร

หน้ีท่ีไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่า B หรือเทียบเท่าน้ัน อาจถูกจดัว่าเป็นตราสารหน้ีดอ้ยคุณภาพ 

(Distressed Securities) ผูอ้อกตราสารส่วนใหญ่จะมีฐานะการเงินไม่ดี ผลประกอบการไม่ดี ขาดเงินหมุนเวียน

ในการดําเนินธุรกิจจึงตอ้งการเงินทุนสูง มีปัญหาดา้นการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด หรืออาจประสบภาวะ

ลม้ละลาย หรือการปรบัโครงสรา้งองคก์ร หรือปัญหาเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ ตราสารดงักล่าวมกั

ไม่มีการคํ้าประกนัหรืออาจเป็นตราสารท่ีดอ้ยสิทธิกว่าตราสารประเภทอื่นๆ ของผูอ้อกตราสารรายเดียวกนั ตรา

สารท่ีอนัดับความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนไดม้กัจะไม่อยู่ภายใตก้ารคุม้ครองของเง่ือนไขทางการเงิน

ต่างๆ ความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตราสารเหล่าน้ีมกัขึ้ นอยู่กับการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย 

ภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมหรือการพฒันาของบริษัทน้ันๆ  

 

8) ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk)  

การลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจเผชิญกบัขอ้กฎหมายหรือกฎเกณฑต่์างๆ ท่ียงัอยู่ระหว่าง

การพฒันาซ่ึงส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงในการลงทุนมากกว่าประเทศพฒันาแลว้ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นมี

ดงัน้ี 

- การยึดทรพัย,์ การบังคบัใหค้วบรวมกิจการ, การผูกขาดกิจการโดยภาครฐั, มาตรการภาษีหรือการควบคุม

ระดบัราคาสินคา้  

- ความไม่มีเสถียรภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงสงคราม  

- การพึ่งพาการส่งออกและการคา้ระหว่างประเทศ  

- ความผันผวน, การไม่มีสภาพคล่อง, ปริมาณการซ้ือขายตํา่ รวมถึงขนาดของตลาดหลักทรัพยท่ี์อาจไม่ใหญ่

มาก  

- ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

- อตัราเงินเฟ้อสูง  

- มาตรการควบคุมเงินทุนไหลเขา้และไหลออกจากประเทศ และความสามารถในการแลกเปล่ียนเงินตราเป็น

สกุลท่ียอมรบัทัว่โลก รวมถึงมาตรการการหา้มซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

- รฐับาลอาจหยุดดาํเนินนโยบายปฏริูปเศรษฐกิจ  

- มาตรฐานการบญัชีท่ีแตกต่างจากมาตรฐานสากล  

- มาตรการคุม้ครองผูล้งทุนท่ีน้อยกว่าประเทศพฒันาแลว้  

- กระบวนการดาํเนินการของกิจการต่างๆ ไม่เป็นทางการและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน 

กองทุนไม่เปิดใหซ้ื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม  

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน   500     บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่   50     บาท 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ขาย

คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการ

ซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณี

รองรบับริการต่างๆ ของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจดัการจะ

ประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษทัจดัการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้าํรายการสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นตํา่น้อยกว่าท่ีกําหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือ

บริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ความในคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนระบุ

รายละเอียดและความจํานงใหค้รบถว้น ชัดเจน แลว้นําคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลักฐาน

ประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่

เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 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  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทําการซ้ือขาย โดย

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

 

สําหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการซ้ือขายใด บริษัทจัดการจะทํา

รายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

คาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
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การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การ

ไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่" ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่

ขายคืน โดยคาํนวณจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้ับคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ี

สมบูรณ ์

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดย

คูณจาํนวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนเงิน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ย

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมี

จาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนมีมลูค่าตํา่กว่ามลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํา่ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมี

อยู่ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ตามจาํนวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข

ขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซ้ือไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

 

การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัทําการท่ีคาํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวม

วนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ

กองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา บริษัทจดัการจะ

ชําระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชีกองทุน และหรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจัดการ

ยอมรบัเพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการ

จดัใหมี้ช่องทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

1.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) ผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นําใบคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน



   
กองทุนเปิดเค เอเชยี ไฮยีลด ์A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย   12 

พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

2. สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน(ออก) ผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ต

กสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) ผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดย

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

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สับเปล่ียน

หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด สาํหรบัการสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) 

บริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไดท้าํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุน (ถา้มี)  

 

สิทธิในหน่วยลงทุน  

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือกองทุนปลายทางไดร้บัชาํระเงินค่า

ซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชัว่คราวผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  
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(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้งโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 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 ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ 

โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (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 หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทาํท่ีเป็นการปฏบิติัตามคาํสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจ้ ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั 

2.อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตนอนั

เน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดั

จาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 

3 วนัทาํการ 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณี

หน่ึง ดงัน้ี 

1. ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมิไดมี้ลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

2. กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อ

ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

3. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะ

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู้

ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคล

ดงักล่าวและบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

ช่องทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัท

จดัการ และขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888  

http://www.kasikornasset.com/
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการมี

ดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เครื่องมือการกาํหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกาํหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มลูค่าขัน้ตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee 

คือ 30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด   

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและ

ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี

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 และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืน

หน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 
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2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะกาํหนดรายละเอียดหลักเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัทาํการน้ัน 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะ

พิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุน

ปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะเรียก

เก็บในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม 

(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 ในการขายสินทรัพยข์อง

กองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่น

ใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้

ขอ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทําได ้ เพื่อให้

สามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 
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2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทําการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วน

ของมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 

Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  โดยท่ีมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณจากมลูค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

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

ทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการ

พิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน  ทั้งน้ีบริษัท

จดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ ท่ีไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทําการน้ัน แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ

บางส่วนของวนัทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้

น้ัน ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

พิจารณาใชอ้ตัรา Swing Factor ในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการ

ในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้
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ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 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 โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วน

ของมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 

ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  คาํนวณจากมลูค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถกาํหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

(2) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลบัเขา้กองทุน อยา่งไรก็ตาม การ

ใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนใน

กองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกบั

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน 

ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณากาํหนดอตัราการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทํา

รายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกิน

อตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวน

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ทาํการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและ
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หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะไม่เปล่ียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ ท่ีไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ ADLs 

ในวันทําการน้ัน แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทําการน้ันไม่

สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย

ลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณากาํหนด

อัตรา ADLs ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

- การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จะตอ้ง

แจง้บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัทาํการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละกาํหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม

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
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เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จากตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีทําใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิบติักบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้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 

และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้า ซ่ึง

จะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือ

ช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

กองทุนปลายทางได ้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะกาํหนด

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการใน

การพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

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 
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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 ท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช้ 

Redemption Gate 

4. คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทาํรายการใน

วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกใหม่

ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลาํดบัก่อน-หลงัของคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาํสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้ม่ือบริษัท

จดัการมีระบบงานสาํหรบัรองรบัการยกเลิกคาํสัง่ดงักล่าว และเม่ือบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัทจดัการ

จะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

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

ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีถูกยกเลิกคาํสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทาํการน้ัน 
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 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

กําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน และกําหนด

ระยะเวลาท่ีจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจัดการสามารถดําเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 5 วันทําการ เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จาํเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจาํเป็น

ตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

รวมทั้งกรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี

เกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั 

1. ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งน้ันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

2. มีเหตุการณ์ท่ีทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

3. มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึง

เหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
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ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือการหยุดรับคาํสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทน.

11/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

- การดาํเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชาํระหน้ี (side pocket) 

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

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

เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

การกาํหนดวิธีการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสาํคญัต่อมลูค่า

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาํหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล เม่ือไดร้บั 

ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถใชว้ธีิการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนโดยบนัทึกมลูค่า

ทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีไดบ้นัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผูมี้สิทธิท่ีจะ

ไดร้บัเงินภายหลงัจากท่ีสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นน้ันได ้
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สิทธิและขอ้จาํกดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จาํกดัการใชสิ้ทธิออกเสียง 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายไดแ้ล้ว

ทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

 

ขอ้จาํกดัในการโอน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมาย  

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 สําหรับการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตาม

กฎหมาย  

 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอน

ภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตาม

กาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน

กรณีดงัต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อ

การลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูร้ับโอนหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

 

การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็น

หลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือใน

บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
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(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในหวัขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุน”) 

  

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษทัจดัการ

กองทุนรวม 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการ

ใ ช้ สิ ท ธิ ออ ก เ สี ย ง ใน ท่ี ปร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ ้น ไ ด้ต า มวิ ธี ก า ร ท่ี ป ร ะก า ศ ใ น  website ข อ งบ ริ ษั ท จัดกา ร 

(www.kasikornasset.com) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2544 3935-7 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ  

ไม่มี 

 

การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่

ของบริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

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

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 

  

http://www.kasikornasset.com/
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุน  

 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์   กรรมการ 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์     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 236 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565)  
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มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ 

1,057,571,330,332.07  บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565) 

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์     ประธานกรรมการบริหาร 

 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

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 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 

 

 

 



   
กองทุนเปิดเค เอเชยี ไฮยีลด ์A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย   28 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

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 ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

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 ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

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 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย 

 ทีมบริหารความสมัพนัธธุ์รกิจลกูคา้บุคคลและสาขา ธนาคารกสิกรไทย 

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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นายทะเบียนของกองทุน  

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2544 3935-7 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี 

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง  

นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์ 

นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

นางสาว โชติมา กิจศิรกร  

นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

 

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

เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

อตัราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาใน

ประเทศ 

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 30 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือ

สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ธนาคาร

พาณิชย ์บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์และ

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ลงทุน

รวมกนัไม่

เกิน 

รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การทาํธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ลดความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

- การทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลด

ความเส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 150% ของ NAV 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 26 พฤศจกิายน 2562  ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2565 

 อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 64/65 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ)(3) 

1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมดท่ี

ประมาณการได ้

    

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.1200 ต่อปี 0.42 0.45 0.43* 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.03 0.03 0.04 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.04 0.04 0.06 

1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมดท่ี

ประมาณการไม่ได ้

ตามท่ีจ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี 

   

 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรก 

ไม่เกิน 1.0700 ของ

จาํนวนเงินทุนของ

โครงการ 

- - - 

 ค่าโฆษณาภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรก 

ไม่เกิน 1.07 ของ 

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - - 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(4) ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

รวมค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด(5) ไม่เกิน 4.8685 ตอ่ปี 0.50 0.53 0.54 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการ

ขายของกองทุนปลายทาง แลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อ

หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

3.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัท

จดัการ หรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี

ปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

 

*บริษัทจดัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการตั้งแต่วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย

ของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี นับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 

(2)  ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
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(3)  มูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(ก่อนวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 ใชจ้าํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน เป็นฐานในการคาํนวณค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บ

จากกองทุนรวม) 

(4)  ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

(5)  ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาการซ้ือขายหลกัทรพัย ์

 

 

 

รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยลีด ์A หา้มขายผู ้

ลงทุนรายยอ่ย วนัท่ี 31 ตลุาคม 2565 
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  

 
 

 

 

 

รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุน

หรือมีไวเ้ป็นรายตวั 

 
 

 

 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยลีด ์A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย กบั 

เกณฑม์าตรฐาน 

(1) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏทิินยอ้นหลงั  

                                                     (% ต่อปี) 

ปี 2562* 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.93 2.38 -13.80 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** N/A N/A N/A 

ความผนัผวน (Standard deviation) ของผลการดาํเนินงาน 2.46 13.04 15.11 

ความผนัผวน (Standard deviation) ของตวัช้ีวดั** N/A N/A N/A 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัทาํการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

 

 (2) ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 

  ตั้งแต ่

ตน้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

10 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแต่

จดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -28.44 -5.80 -17.69 -29.78 N/A N/A N/A -14.24 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน (%ตอ่ปี) 

23.06 30.77 25.59 22.95 N/A N/A N/A 16.95 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั (%ตอ่ปี)** 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

** ดชันี JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return (100%) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียง

ด้านอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตรา

แลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 10% 

ก่อนวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 กองทุนไม่มีตวัช้ีวดั 

*** เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัทาํขึ้ นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

**** ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต    
 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown)  ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึงวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -39.14% 
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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 
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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 มี

ความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบั

อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตตํา่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตในระดบัน่า

ลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings) 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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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 นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวา่ตราสารท่ีไดร้บั

การจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกวา่ 
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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  
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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 อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจาก

ความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อก

ตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

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 อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจาก

ความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อก

ตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

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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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. การลงทุนในกองทุนมีความเส่ียงอย่างมีนัยสําคัญซ่ึงผูล้งทุนควรพิจารณาก่อนท่ีจะเขา้ลงทุนในกองทุน 

กองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ัน บริษัทจดัการจึงไม่

มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยลีด ์A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ทั้งน้ี ผล

การดําเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย ไม่ไดข้ึ้ นอยู่กับสถานะทาง

การเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทจดัการ 

2. ผลการดาํเนินงานในอดีตของบริษัทจดัการไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงผลการดาํเนินงานในอนาคตของกองทุนน้ี 

และกองทุนไม่สามารถรบัรองไดว้่ากองทุนจะบรรลุผลการดาํเนินงานท่ีเทียบเคียงไดก้บัผลการดาํเนินงาน

ในอดีตในการจดัการกองทุน ซ่ึงบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนหรือบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ ดงัน้ัน 

ผูล้งทุนตอ้งไม่ถือเอาผลการดาํเนินงานในอดีตของบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนของบริษัทจดัการ หรือ

บริษัทในเครือแห่งใดของบริษัทจัดการมาทําการคาดหมายผลการดําเนินงานของกองทุน และตอ้งไม่

คาดหมายว่ากองทุนจะบรรลุผลตอบแทนในทาํนองเดียวกนั 

3. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ารลงทุนโดยรวม ต่อเม่ือผูล้งทุนสามารถรบัความ

เส่ียงจากการขาดทุนโดยส้ินเชิงจากการลงทุนในกองทุนเท่าน้ัน นอกจากน้ี อาจมีกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือ

บริษัทในเครืออาจมีผลประโยชน์ขดักนักบักองทุน ผูท่ี้ประสงคจ์ะลงทุนจึงควรประเมินความเส่ียงและขอ้ดี

ของการลงทุนในกองทุนน้ี นอกจากน้ี ในการพิจารณาเขา้ลงทุนในกองทุน ผู้ลงทุนควรตระหนักถึง

ขอ้พิจารณาต่างๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงความเส่ียงท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

4. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อา้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม

ไดท่ี้บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน หรือ www.kasikornasset.com 

5. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

7. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้

สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้

บริษัทจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบิติัตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

9. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีกําหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ี

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

10. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยลีด ์A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย เม่ือมีความเขา้ใจในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน 

วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

11. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

12. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคา

หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

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