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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2564/2565 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 5 ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 

กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด ์

K Asia Pacific Bond Fund: K-APB 
 
ลกัษณะสาํคญั 

  

ประเภท  กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

วนัท่ีไดร้บัอนุมตัิใหจ้ดัตั้ง

และจดัการกองทุน 

22 พฤศจิกายน 2560 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 7 ธนัวาคม 2560  

รอบระยะเวลาบญัชี 1 ธนัวาคม - 30 พฤศจิกายน 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุน และผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ซ่ึงเป็นกองทุนรวมตราสารหน้ี ประเภทรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

2. นโยบายการลงทุน 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ LO Funds 

– Asia Value Bond Fund, (USD), NA (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนหลกัมีนโยบายเน้นลงทุนในพนัธบตัร ตราสาร

หน้ีท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีหรือลอยตัว และหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible bonds) ซ่ึงออกโดย

ภาครฐัและภาคเอกชนท่ีมีการดาํเนินกิจการในประเภทศแถบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นหลกั กองทุน

หลักเป็นกองทุนในกลุ่ม Lombard Odier Funds ท่ีจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) 

และจดัตั้งและจดัการโดย Lombard Odier Funds (Europe) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนท่ีจดัตั้งตามระเบียบ

ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งของประเทศลกัเซมเบอรก์ (Luxembourg) ซ่ึงเป็นสมาชิกสามญัของ International Organization 

of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

• LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย

ออกเป็นคลาส (Class) ซ่ึงจะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นตํา่ของการสัง่ซ้ือและมูลค่า

คงเหลือขั้นตํา่ โครงสรา้งอตัราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน คุณสมบัติของผูล้งทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งน้ี 

กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด ์จะลงทุนใน Class NA (สาํหรบัผูล้งทุนสถาบนัและไม่จ่ายเงินปัน

ผล) ซ่ึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง Class ท่ีลงทุน โดยคํานึงถึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสําคัญและไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียด

โครงการ โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
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• บริษัทจดัการจะส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปท่ีประเทศลกัเซมเบิรก์ โดยใชส้กุลเงิน

ดอลลารส์หรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งคาํสัง่ซ้ือขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศลกัเซมเบิรก์ และ/หรือเปล่ียนแปลง

สกุลเงินในภายหลงั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะคาํนึงถึง

ประโยชน์ของกองทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการ

เปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ีสาํนักงานของบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

• สาํหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหน้ี หรือเงินฝาก หรือหลกัทรพัยแ์ละ

ทรัพยสิ์นอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด 

• ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN) และ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือ

เพื่อลดค่าใชจ้่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง

ดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

• นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้

(Non – Investment Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated 

Securities) ทั้งในและต่างประเทศ ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  

นโยบายป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

ไม่จ่ายเงินปันผล 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark)  

ไม่มีดชันีช้ีวดั เน่ืองจากกองทุนน้ีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัท่ีไม่มีดชันีช้ีวดั 

 

3. ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ผูล้งทุนจะไดร้ับผลตอบแทนจากดอกเบ้ียและการเพิ่มขึ้ นของเงินลงทุนท่ีนําไปลงทุนในตราสารหน้ี

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (รวมประเทศญ่ีปุ่น) ท่ีอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ (USD) เป็นหลกั 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีการกาํหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

1.2 กองทุนน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเทา่ใด 

15,000 ลา้นบาท 

 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น

ระยะเวลาเทา่ใด 

• ผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนจากตราสารหน้ีภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (รวมประเทศญ่ีปุ่น) ท่ี

อยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ (USD) 

• ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้

• ผูท่ี้สามารถลงทุนไดต้ั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป 

 

1.4 ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

• ผลการดาํเนินงานของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน 

• ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

• การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

1.5 กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

1.6 กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

30 พฤศจิกายน ของทุกปี 

 

1.7 คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือลดความเส่ียง 

หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

1.7.1 กองทุนกาํหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือ  

ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) อยา่งไร 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยจาํกดั 

net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงใน

อตัราส่วนไม่เกินกว่าท่ีประกาศกาํหนด โดยรายละเอียดการคาํนวณมลูค่าการลงทุนหรือมี

ไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว จะพิจารณาตาม

หลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
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1.7.2 ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้(Derivatives) 

หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ตอ่เงินทุนของกองทุน

เป็นอยา่งไร 

หากราคาหลักทรัพยอ์า้งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ี

คาดการณ์จนอาจทาํใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตรา

สารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่

เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะศึกษา

วิเคราะหปั์จจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุน

ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้ันเหตุการณ์โดยการคํานวณอัตราส่วนในการลงทุนท่ี

เหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 

1.8  กองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน มีนโยบายการลงทุน ปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคัญ และผลการ

ดาํเนินงานอยา่งไร 

ลกัษณะสาํคญัของ LO Funds – Asia Value Bond Fund 

ช่ือกองทุนหลกั LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA 

วนัท่ีจดัตั้งกองทุน 1 ธนัวาคม 2559 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารแห่งหน้ี 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

สกุลเงิน สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 

บริษทัจดัการ Lombard Odier Funds 

ISIN LU1480984845 

Bloomberg LOAVIAU LX 

ตวัช้ีวดั ไม่มี 

วนัทาํการซ้ือขาย ทุกวนัทาํการซ้ือขายของกองทุนหลกั 

Website www.loim.com 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั  

กองทุนหลกัลงทุนใน 

(1) พนัธบตัร ตราสารหน้ีท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีหรือลอยตวั หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible 

bonds) ตราสารหน้ีท่ีมีวอแรนตห์รือสิทธิในการซ้ือตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้และตราสารหน้ีระยะ

สั้น ซ่ึงออกหรือคํ้าประกนัโดยภาครฐัหรือภาคเอกชนทัว่โลก   

(2) เงินตราสกุลต่างๆ  

(3) เ งินสดหรือเทียบเท่า  (รวมถึง Asset-backed securities (ABS)/  Mortgage-backed 

security (MBS) ระยะสั้น ซ่ึงอาจลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของการลงทุนในเงินสดหรือ

เทียบเท่า)  
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กองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารไดท้ัว่โลก โดยมุ่งเน้นลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึงผูอ้อกมีการ

ดําเนินกิจการในประเภทศแถบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (รวมประเทศญ่ีปุ่น) เป็นหลัก  ภายใต้

เกณฑอ์ตัราส่วนดงัน้ี 

(i) ลงทุนในหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎเกณฑ ์Undertaking Collective Investments (“UCIs”) อื่นๆ ได้

ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

(ii) ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่า BBB- หรือเทียบเท่า (Below 

BBB- or equivalent) จากสถาบันการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 40 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ โดยอา้งอิงตามการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนของกองทุนหลกั

ฉบบัภาษาองักฤษ หรือเทียบเท่าตามความเห็นของผูจ้ดัการกองทุน ในกรณีท่ีตราสารไดร้บัการ

จัดอันดับความน่าเช่ือถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือมากกว่า 1 แห่ง ผู้จัดการ

กองทุนอาจพิจารณาใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงท่ีสุด  

(iii) ลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible bonds) ตราสารหน้ีท่ีมีวอแรนตห์รือสิทธิในการซ้ือ

ตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

(iv) ลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยมีเง่ือนไข (Contingent Convertible bonds หรือ Coco bonds) 

ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

(v) ลงทุนในตราสารหน้ีนอกภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (รวมประเทศญ่ีปุ่น) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 25 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging 

purposes)  และ เพื่ อ กา ร เพิ่ มประ สิท ธิภาพการบ ริหารการลง ทุน  (Efficient Portfolio 

Management)  

 

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกองทุนหลกั  

กองทุนหลักใช ้Commitment Approach ในการคาํนวณฐานะการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Global Exposure) โดย global exposure จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมด

ของกองทุน ทั้งน้ี สถานะการลงทุนทั้งหมด (สินทรพัยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า) จะไม่เกินรอ้ย

ละ 200 ของมูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน และเน่ืองจากกองทุนอาจกูย้ืมไดป้ระมาณรอ้ยละ 

10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน ดงัน้ัน สถานะการลงทุนทั้งหมดจึงไม่เกินรอ้ยละ 210 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน 

 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA  

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Distribution fee):  ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee): ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุน  

• ค่าใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุน (TER): 0.67% ต่อปีของ NAV (ขอ้มลู ณ 31 มีนาคม 2564) 

 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทน

เน่ืองจากการท่ีกองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้งินจาํนวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 



 
รายการคาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทุนเปิดเค เอเชยี แปซิฟิก บอนด ์                                                     6 

สรุปความเส่ียงของกองทุนหลกั 

1) ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) เน่ืองจากกองทุนเน้นลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสาร

ท่ีมีความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหน้ี (Default risk) ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวจะกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานของกองทุนอย่างมีนัยสาํคญั ซ่ึงความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุการณด์งักล่าวขึ้ นอยูก่บั

เครดิตของผูอ้อกตราสาร 

2) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเส่ียงท่ีตราสารทางการเงินอาจมีสภาพ

คล่องตํา่ในบางสถานการณ์ทาํใหก้องทุนไม่สามารถจาํหน่ายตราสารดังกล่าวออกไปไดใ้นเวลา

หรือราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน  

3) ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) กองทุน

หลกัเน้นลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ซ่ึงอาจมีปัญหาในการซ้ือและขายหลกัทรพัย ์โดยการ

ลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่อาจเผชิญกบัความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองและมาตรการ

คุม้ครองผูล้งทุนท่ีไม่สูงเม่ือเทียบประเทศพฒันาแลว้ 

ผูล้งทุนโปรดศึกษารายละเอียดอื่นๆ ในขอ้ 20.5 ของหนังสือช้ีชวนของกองทุน รวมถึงขอ้มลูความ

เส่ียงเพิ่มเติมของกองทุนหลกัท่ีระบุอยูใ่นหวัขอ้ความเส่ียงของกองทุนหลกั ทั้งน้ี หากกองทุนหลกัมี

การเปล่ียนแปลงขอ้มูลขา้งตน้ใด ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าวเพื่อให้

สอดคลอ้งกบักองทุนหลกั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 

การสรุปสาระสาํคญัในส่วนของกองทุน LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA (กองทุน

หลกั) ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีสําคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบับภาษาองักฤษ ดังน้ัน ใน

กรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบัภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็น

เกณฑ ์

ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของกองทุนหลกั 

ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทิน  
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ผลการดาํเนินงานแบบปักหมุด 

 อตัราสะสม อตัราตอ่ปี 

ตั้งแตต่น้ปี 1 เดือน 3 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

กองทุนหลกั -5.20% -1.34% -6.25% -3.32% 7.29% 5.21% 5.58% 
 
 

Annualised volatility  9.56% 

Sharpe ratio   0.41 

Max. drawdown          -15.90% 

 

หมายเหตุ:  

- ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

- ขอ้มลูจาก Factsheet กองทุนหลกั ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 

1.9 ผูล้งทุนสามารถซ้ือกองทุนน้ีควบกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิต (Unit Linked) ไดห้รือไม่ 

กองทุนน้ีเปิดใหผู้ล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนควบกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิต  โปรดติดต่อบริษัท

ประกนัชีวิตเพื่อสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน  

การซ้ือหน่วยลงทุนควบกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้กาํหนดและวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจาก

การซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน รายละเอียดของกรมธรรม ์รายละเอียดการซ้ือขาย หรือ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากคนขาย Unit Linked ก่อนตดัสินใจ 
 

2. ขอ้กาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

2.1 กองทุนน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

การขายหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งแรก  500 บาท  

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งถดัไป  500 บาท  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นตํา่ในการสัง่ซ้ือหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือ

ตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณี

รองรับบริการต่างๆของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจใหท้ํารายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นตํา่น้อยกว่าท่ี

กาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยู่

กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 
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การเปิดบญัชี 

สําหรับผู้ลงทุนท่ียงัไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและ

ขอ้ความต่างๆ ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุน หรือปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชี

กองทุนตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนด พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีดงัน้ี 

 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความ

ถูกตอ้ง 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

กาํหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

1) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั

บริษัท 

3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทน

นิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม 

4) สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อ

แสดงความจาํนงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และ

ชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการของบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น. 

ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย  

 

กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนรายอ่ืนท่ีมิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน 

หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขีด

คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ. 

กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจัดการไดเ้ปิดไวก้ับธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.

ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย

พาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือ

บญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกาํหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน 

การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อ

เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารกาํหนด 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ี

มิใช่เงินสด สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค 

ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดดงักล่าวไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

 

2.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ต

กสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการชาํระ

เงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทําการซ้ือขาย 

โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาํหรบัผูถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ 

K-My Funds และ K PLUS หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายใน

เวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds 

และ K PLUS ไดท่ี้ App Store (iOS) และ Play Store (Android)  

 

4.  บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมํา่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษทั

จดัการกาํหนดหรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุน

โดยอตัโนมติัเป็นประจาํตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเง่ือนไขและส่งคาํสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

สาํหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการซ้ือขาย

ใด บริษัทจดัการจะทํารายการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัทําการซ้ือขาย

ถดัไป 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน โดยการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวจะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน

แลว้ 

 

เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในการชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ย

เงิน เวน้แต่เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเพื่อซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนไดร้ับเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ํารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการ

จดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่

ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
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ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็น

เวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบ  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการทาํการปิดบญัชี

กองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ใน

กรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อ

ช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคต

ต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะ

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

2. กรณีท่ีเอกสารหรือขอ้มูลท่ีบริษัทจดัการไดร้บัจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง

หรือไม่ครบถว้น  

3. กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจ

เป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายต่างๆ 

เป็นตน้  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุน

หรือก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อ

หน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการเป็นหลกั  

5. กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ

สหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ี

อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ น

และดําเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวร

ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรบั

ชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน รวมถึงไดท้าํรายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้ 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ี

มิใช่เงินสด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจดัการหรือ
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ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน 

หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว

ตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได ้ไม่

ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้ 

 

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดร้ับ

ชาํระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 

 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน

กบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเท่าท่ีสามารถจดัสรรได้

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณา

แลว้เห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวจะทําใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อ

ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า 

 

การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผู้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรร

หน่วยลงทุนหรือวนัท่ียุติโครงการแลว้แต่กรณี 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่   50 บาท 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ใหก้บัผูส้ัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครอง

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการและ/หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้าํรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดย

มีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกว่าท่ีกาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของ

บริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 
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1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ

ในใบคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นําใบคาํสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีทําการของบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 

น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

2.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง

อินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือ

ขาย โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน 

 

3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือ

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

Store (Android) 

 

สําหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะทํารายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขาย

ถดัไป 

 

คาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บั

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิก

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน" หรือ "การไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่" ท่ีระบุในโครงการ บริษัท

จัดการจะจัดสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยคํานวณจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงินท่ี

สัง่ขายคืนโดยคูณจาํนวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการ

รบัซ้ือคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนเงิน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

สัง่ขายคืนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  
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คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่

ขายคืนมีจาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขาย

คืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตาม

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนมีมลูค่าตํา่กว่ามลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ บริษัทจดัการอาจ

ดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผู้

ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงค์

จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจาํนวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึง

เป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซ้ือไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่

ผูส้ัง่ขายคืน 

 

การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการ

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมี

ลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งใน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา ซ่ึงวนัหยุดทาํการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุด

ทําการของกองทุนหลกั วนัหยุดทําการของประเทศ/ตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลักลงทุนและ/

หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดทาํการของตัวแทนรบัคาํสัง่ซ้ือขาย วนัหยุดทําการของ

ธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ

วนัหยุดทาํการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 

2.2 กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล

ดงัต่อไปน้ี 

1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคล

ซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าว และบริษัทหรือหา้ง

หุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

2) บุคคลท่ีปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือไม่ใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มลู

ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหน้าท่ีเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมี

ผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมี

ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
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2.3 กองทุนน้ีมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้

ถือหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร 

 บริษัทจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ี

เขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตาม

กาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการ

แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการ

ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้

ทราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชําระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน 

และหลักฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มูล

ของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งน้ี บริษัท

จดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

2.4  กองทุนน้ีมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม

คาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร  

เง่ือนไข ขอ้จาํกดั การไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้แนวทางการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และเคร่ืองมือ

บริหารสภาพคล่อง เพื่อใหส้ามารถบริหารกองทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับกองทุนซ่ึงมี

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

  

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ดงัน้ี 

- การดาํเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดชาํระหน้ี 

หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาํหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ี

สมเหตสุมผล (side pocket) 
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บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือ

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถดําเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 5 วนัทําการ เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผันเวลา

ดงักล่าวจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริต

และสมเหตุสมผลว่าจาํเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้ับความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจาํเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

2. ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

  

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับคําสัง่ซ้ือหรือ

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 

และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

  

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับคาํสัง่ซ้ือหรือ

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน.11/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้

ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ

กองทุนส่วนบุคคล 

2.5 กองทุนน้ีมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ซ้ือ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้

ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 

2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

1.  สับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความ

ต่างๆ ในใบคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นํา

ใบคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีทาํการของ
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บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 

15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

2.  สับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง

อินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการ

ซ้ือขาย โดยสามารถสมัครบริการไดท่ี้บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน 

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการ

ซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ท่ี App Store 

(iOS) และ Play Store (Android) 

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการซ้ือขายภายในระยะเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จดัการกาํหนด สาํหรบัการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจัดการอาจเปิดใหผู้้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด 

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ในกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ดงัต่อไปน้ี  

1) การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนั

ทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้าํ

รายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุน (ถา้มี)  

2) การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ิน

วนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางหรือ ณ ส้ินวนัทาํการก่อนหน้าวนัทาํ

การซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลง

ใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

สิทธิในหน่วยลงทุน  

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือกองทุนปลายทาง

ไดร้บัชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวตามท่ีบริษัท

จัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรับคําสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชัว่คราวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

2.7 กองทุนน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกัดการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

อยา่งไร 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม 

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้  

 วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

 ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ี

นายทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 สาํหรบัการโอนหน่วยลงทุน

ตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้ม

แสดงเอกสารหลกัฐานการรบัโอนตามกฎหมาย  

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้

บันทึกช่ือผูร้ับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทําการโอน

หน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บั

โอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั้งน้ีนาย

ทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการจาํนําใหแ้ก่ผูร้บัจาํนําท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน 

 

ขอ้จาํกดัการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจดัสรรและการโอน

หน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

2. ผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีอยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 

เน่ืองจากผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน และไม่

มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจาํนําเป็นหลกัประกนั  
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2.8 ผูล้งทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดจ้ากช่องทางใด 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูของกองทุนไดจ้าก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888 
 

3.    สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 3.1  กองทุนน้ีมีการออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีมีการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อ

เป็นหลักฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารับสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเอง

และลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิดบญัชีและใบ

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ 

และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชี

แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและ

ในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

ต่อเม่ือบริษัทจดัการไดร้ับชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ัน

ไดร้ับการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ โดยใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็น

หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วย

ลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้าก

การขายคืนหน่วยลงทุน  

 

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จาํนวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เป็นจาํนวนเงินท่ีผูล้งทุนชาํระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลกัฐาน

แสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร  

 

บริษัทจดัการจะจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

http://www.kasikornasset.com/
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ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งจดัทําใบ

หน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน   

 

3.2 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื่องใด ภายใตเ้ง่ือนไขอยา่งไร   

ขอ้จาํกดัในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่

ว่าทอดใดๆ ในกรณีท่ีการจดัสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

ขอ้จาํกดัในการถือหน่วยลงทุนและขอ้จาํกดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมี

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับ

คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะทาํไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ท่ี โทร. 0 2263 6000 หรือ 

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

 

3.4 กองทุนน้ีมีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่

กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร 

ไม่มี 

 

3.5 กองทุนน้ีมีการวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทยอยา่งไร 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการ

จะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

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

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
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4. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุน 

4.1 รายช่ือคณะกรรมการ 

นายพชัร สมะลาภา  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์    กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร  กรรมการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์  กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์  ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร  กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั  Chief Investment Officer 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์  Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต  Chief Investment Officer 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา  Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             Associate Chief Investment Officer 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร  Associate Chief Investment Officer 

 

4.2 จาํนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2564)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จาํนวน 219 กองทุน 

 

4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2564) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,166,400,402,104.42 บาท 
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4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    Chief Investment Officer 

นายนาวิน อินทรสมบติั    Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            Associate Chief Investment Officer 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   Associate Chief Investment Officer  

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนมลัติแอสเซท 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูบ้ริหารฝ่ายวิเคราะหแ์ละบริหารความเส่ียง 

   

4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คณุชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน,  

University of Texas at Austin 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาการบญัชี (International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คณุนาวิน 

อินทรสมบตั ิ

-  Master of Business 

Administration in Finance and 

Derivatives,  

University of North Carolina at 

Chapel Hill, United States 

-  ปริญญาตรี  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Chief Investment Officer  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธาน

บริหารการลงทุนต่างประเทศ  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- Assistant Managing Director  

Equity and Derivatives Trading Group  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Vice President  

Direct Investment  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY 

CO.,LTD 

- Chief Financial Officer,  

CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 

- Assistant Vice President  

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  

- Assistant Vice President  

Investment Banking Department 

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Exploration Engineer,  

SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   

คณุกนัตยา  

พสุหิรญันิกร 

- Master of Science in Finance 

University of Warwick,  

United Kingdom 

- ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร ์(International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนต่างประเทศและการลงทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- Senior Dealer, Interest Rate 

Derivatives, BANK OF TOKYO-

MITSUBISHI UFJ 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คณุพีรกานต ์ศรีสุข - Master of Science in Finance, 

London School of Economics 

and Political Science (LSE),  

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, 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) 

คณุวีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนต่างประเทศและการลงทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและเพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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4.6 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 ไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-261-3344 

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จาํกดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จาํกดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั โทร. 02-695-5000 

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

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

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

 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั โทร. 02-672-5999 

 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-205-7111 

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

 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-648-1111 

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

 บริษทัหลกัทรพัย ์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 ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั โทร. 02-949-1999 

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

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

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

 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 

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-659-3456 

 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 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จาํกดั โทร. 02-207-2100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั โทร. 1240 กด 8 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 

โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

4.7 ใครเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

4.8 ใครเป็นผูด้แูลผลประโยชน ์

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

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมี

หน้าท่ีตามกฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

4.9 รายช่ือผูส้อบบญัชี 

นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ  

นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

นางสาวโชติมา กิจศิรกร 

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

นางสาวนันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์

นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ์

นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์ 

นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั 

นางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 

นางสาวอริสา ชุมวิสูตร 

นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์

นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 

 

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

เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2596 0500 

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

http://www.kasikornasset.com/


 
รายการคาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทุนเปิดเค เอเชยี แปซิฟิก บอนด ์                                                     26 

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการ

มีดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้

- เครื่องมือการกาํหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกาํหนด (Liquidity Fee) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

- 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

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ

ปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Swing 

Pricing) (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุน

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

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือน้ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป 

เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ได้ตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลด

มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี 

ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัท

จดัการกาํหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะกาํหนดรายละเอียดหลักเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกได ้ 
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3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัทาํการน้ัน  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทางได ้

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะเรียก

เก็บในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม (Swing Pricing) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏิบตั ิ: Full swing pricing, Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งกาํหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ดว้ยสูตรการคํานวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ 

Swing Threshold โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดย

พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัย์

ของกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยั

อื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้

ขอ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทําได ้เพื่อให้

สามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกิน

กว่า Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณ

จากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ย

มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

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

ADLs แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ใน

แต่ละครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพิ่ม

ไดไ้ม่เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัทาํการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการ

พิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทําการน้ัน  ทั้งน้ี

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดําเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ําเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ี

เรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้ง

กบักองทุนปลายทางได ้

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

พิจารณาใชอ้ตัรา Swing Factor ในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการ

ในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยส์ินของกองทุน (Anti-Dilution 

Levies – ADLs) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และกาํหนด ADLs Threshold โดยมีหลกัการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของ

บริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐาน
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และหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและ

เง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทําการซ้ือขายใดท่ี

สดัส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี

ค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  

คาํนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) 

หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 

(switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถกาํหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

(2) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม 

การใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุน

ในกองทุนต่อไป  เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้

ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผู้ท่ีทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนและ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่ง

หน่ึงท่ีเกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณากําหนด

อตัราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมในการเรียก

เก็บเฉพาะรายท่ีทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีทํารายการขายคืนหน่วย

ลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่

เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ี

ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัทาํการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา

และหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ ท่ีไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏวา่เช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนั

ทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บั

การจดัสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคล้องกับ

กองทุนปลายทางได ้
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รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณา

กําหนดอัตรา ADLs ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

- การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถถ่อนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

จะตอ้งแจง้บริษทัจดัการล่วงหนา้เป็นเวลา : 5 วนัทาํการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละกาํหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตรา

สาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้ง

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดย

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทําได ้เพื่อใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ  

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

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

จดัการพิจารณาแลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่

ถอนหน่วยลงทุนท่ีเกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกันผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุน

โดยรวม จากตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีทาํใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิบัติกบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีทํารายการดว้ย 

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 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้

บริษัทจดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้น

โครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้

ล่วงหน้า ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ

และในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice Period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

กองทุนปลายทางได ้

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

กาํหนดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ :  5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วนัทาํการ 

ในทุกรอบเวลา : 90 วนั  

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจกําหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate 

Threshold ได้ บริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการ

กาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ใน

การขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออก

ของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลู

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ี

สามารถทาํไดเ้พ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของ

กองทุน เทียบกบั มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัท

จดัการกาํหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณากาํหนดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช ้

Redemption Gate 
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4. คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํา

รายการในวนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลาํดบัก่อน-หลงัของคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

และคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาํสัง่ส่วนท่ี

เหลือไดเ้ม่ือบริษัทจดัการมีระบบงานสาํหรบัรองรบัการยกเลิกคาํสัง่ดงักล่าว และเม่ือบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใช้

ระบบ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate 

ตามราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่อง

เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า 

Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง

สภาพคล่องอื่นได ้

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบั

เพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดย

จะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดาํเนินการระหว่างการทาํ Redemption Gate ไดแ้ก่ 

การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกาํหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ 

(ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณา

ยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคาํสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทาํการน้ัน  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

กองทุนปลายทางได ้

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

กําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน และกําหนด

ระยะเวลาท่ีจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้
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- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษทัจดัการสามารถดาํเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน : 1 วนัทาํการ 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ 

มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่จาํเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบของ

ผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอย่างใด

อยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั

ลูกคา้ไดใ้นสาระสาํคญั 

2. อยูใ่นระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้

การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของ

เงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุน

ของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย์

และการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ 

 

 

 

ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด ์มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของกองทุน 

LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA ซ่ึงเป็นกองทุนตราสารหน้ี โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนต่างประเทศดงักล่าวอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละ

ทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อาทิ 

1. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของ

ตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ี
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กองทุนลงทุนไว ้และ ส่งผลใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน กองทุนสามารถลดความเส่ียงของตลาดได้

โดยการกระจายสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศอย่างเหมาะสมซ่ึงจะทําใหส้ามารถควบคุมระดบั

ความเส่ียงโดยรวมของกองทุนใหอ้ยู่ในอตัราท่ีเหมาะสมตามนโยบายและมีดุลยภาพกบัดา้นผลตอบแทน

ตามท่ีคาดหวงั 

2. ความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการดาํเนินงานและฐานะการเงิน

ของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการ

กองทุนจะเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการชาํระหน้ี

ของผูอ้อกตราสาร   

3. การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) ในตลาดเงินระหว่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย

ปรบัตวัจากปัจจยัดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานซ่ึงไดร้บัอิทธิพลจากเศรษฐกิจในระดบัมหภาค การเก็งกาํไร และ

การแทรกแซงของธนาคารกลางหรือรฐับาล ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใน

แต่ละตลาดท่ีกองทุนไปลงทุนส่งผลกระทบต่อราคาของหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม การติดตามวิเคราะห์

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียอย่างสมํา่เสมอและปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศให้

สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดอาจช่วยลดความเส่ียงดงักล่าวลงได ้

4. สภาพคล่องของหลักทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถ

จาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์

กองทุนทําการซ้ือขายหลักทรัพยอ์าจจะหยุดรับคาํสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน ความเส่ียง

ขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี กองทุนสามารถลดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องได้

โดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์มีสภาพคล่อง และมีเง่ือนไขการซ้ือขายหน่วยลงทุน

ท่ีสอดคลอ้งหรือเอื้ อกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

5. ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดตา่งประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจาก

ความเส่ียงท่ีกองทุนมีสถานะการลงทุนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยข์องหลายประเทศ ซ่ึงปัจจยัหรือตัวแปรของ

ความเส่ียงอาจจะแตกต่างไปจากปัจจัยหรือตัวแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตรา

แลกเปล่ียน ปัจจยัดา้นสงัคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีแตกต่างกนั ขอ้จาํกดัในการ

แลกเปล่ียนสกุลเงิน ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรฐั รวมถึง

วิธีและหลักท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าของหลกัทรพัยจ์ะขึ้ นอยู่กบัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติต่อการ

ลงทุน และปัจจยัท่ีมีอยู่เฉพาะในประเทศน้ัน ๆ ฯลฯ แต่ทั้งน้ี ความเส่ียงจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ อาจลดลง

บางส่วนจากการท่ีผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนในต่างประเทศติดตามวิเคราะห์ปัจจัยท่ีจะมี

ผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอย่างสมํา่เสมอและต่อเน่ือง รวมทั้งทาํการกระจายความเส่ียงจากการ

ลงทุนโดยไม่ลงทุนในหลกัทรพัยใ์ด หรืออุตสาหกรรมใด หรือประเทศใดในสดัส่วนท่ีสูงเกินไป 

6. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ

ทําใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทาง

การเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกาํไรค่าเงิน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะ

ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึ้ นบางส่วน ซ่ึงจะไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าวอาจไม่

สามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนอย่างระมดัระวังเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ์ ณ 

ขณะน้ันมากท่ีสุด 

8. ความเสี่ยงจากกฎขอ้บังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบั

ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากหลายปัจจยั เช่น การเขา้แทรกแซงภาคเอกชนของรฐับาล ขอ้จาํกดัเร่ืองการเขา้ถึง
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ขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บังคับต่างๆ ของตลาด

หลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค ขอ้จาํกดัหรือ

กฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด 

รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการชาํระราคาและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

9. ความเส่ียงจากขอ้จาํกัดการนาํเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรฐับาล

ของประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึง

อาจส่งผลให ้ผูล้งทุนอาจไดร้ับชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ี

ชวน 

10. ความเส่ียงจากการรบัชาํระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรบัชาํระ

คืนเงินลงทุนจากความแตกต่างทางด้านเวลา และขั้นตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกันระหว่างหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ดี ทางกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือ ตรา

สารแห่งหน้ีทัว่ไป หรือ เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลด

ความเส่ียงจากการรบัชาํระคืนเม่ือมีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน 

11. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาของหลกัทรพัย์

อา้งอิงมีความผันผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือปัจจยั

ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยสาํคญั 

และเน่ืองจากสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาดทุกวนั ซ่ึงอาจจะทําใหร้าคาของ

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าปรบัเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอย่างมากโดยอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือตรงกนัขา้ม

กบัหลกัทรพัยท่ี์กองทุนไดล้งทุน  

ความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของ

ราคาแตกต่างไปจากทิศทางท่ีกองทุนตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง ตวัอย่างเช่น กองทุนท่ีมีการลงทุนในตรา

สารหน้ีและหรือตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ย่อมไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและ

สภาวะตลาด ดังน้ันในบางขณะท่ีผูจ้ดัการกองทุนตอ้งการลดความเส่ียงต่อความผันผวนดังกล่าว ผูจ้ดัการ

กองทุนอาจทาํการป้องกนัความเส่ียงโดยใชส้ญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารอนุพนัธ ์อย่างไรก็ตาม ดชันี

อา้งอิงสาํหรบัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและตราสารอนุพนัธด์งักล่าวอาจมีอตัราความผนัผวนท่ีแตกต่างจากตรา

สารท่ีกองทุนถืออยู่ ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงจากการท่ีผูจ้ดัการกองทุนย่อมคาํนวณ

สดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียงเม่ือภาวการณล์งทุนเปล่ียนแปลง เพื่อใหไ้ดส้ดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียง

ท่ีเหมาะสมสาํหรบักองทุนเพื่อสะทอ้นถึงการคาดการณข์องผูจ้ดัการกองทุน 

ความเส่ียงของกองทุนหลกั  

1) ความเสี่ยงดา้นเครดิต (Credit Risk) 

ความเส่ียงท่ีจากการท่ีเจา้หน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีหรือภาระผูกพนั (เงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย) ได ้สาํหรบั

กองทุนรวม เจา้หน้ีอาจหมายถึงผูอ้อกตราสาร (Issuer Risk) หรือคู่สญัญาการทาํธุรกรรมต่างๆ เช่น 

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกระทาํนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ธุรกรรมการขาย

โดยมีสญัญาซ้ือคืน หรือธุรกรรมการกูย้มื ซ่ึงทาํใหก้องทุนมีความเส่ียงจากเครดิตของคู่สญัญา 

(Counterparty Risk)  ความเส่ียงดา้นเครดิตรวมถึงความเส่ียงจากการขาดทุนอนัเน่ืองมาจากเหตุการณท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามท่ีระบุในขอ้ตกลงหรือสญัญาต่างๆ (Credit event) เช่น การ

ถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือการปรบัระยะเวลาการจา่ยชาํระหน้ีของเจา้หน้ี เป็นตน้  
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 ความเส่ียงจากผูอ้อกตราสาร (Issuer Risk) คือ กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีผิดนัดชาํระหน้ี กองทุนอาจ

สูญเสียเงินลงทุนในตราสารดงักล่าวทั้งหมด 

 ความเสี่ยงจากเครดิตของคู่สญัญา (Counterparty Risk)  เกิดในกรณีกองทุนมีการทาํธุรกรรมนอก

ตลาดหลกัทรพัย ์(over-the-counter) หรือทาํธุรกรรมในตลาดรอง กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีคู่สญัญา

อาจจะไม่ปฏบิติัตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขเน่ืองจากมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเน้ือหาในสญัญา หรือมีปัญหา

ดา้นเครดิตหรือสภาพคล่อง ซ่ึงส่งผลใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในคู่สญัญารายดงักล่าว ความ

เส่ียงน้ีจะสูงขึ้ นหากเป็นสญัญาระยะยาวท่ีอาจมีเหตุการณไ์ม่ปกติเกิดขึ้ น หรือเม่ือกองทุนเขา้เป็น

คู่สญัญากบัคู่สญัญาเพียงไม่ก่ีราย 

 ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) ความเส่ียงดา้นเครดิตอาจเกิดจากการผิดนัดชาํระหน้ี

ของสถาบนัเพียงรายเดียวแต่กระทบกบัสถาบนัอื่นเป็นลูกโซ่ หากสถาบนัดงักล่าวมีการพึ่งพาดา้น

สภาพคล่องซ่ึงกนัและกนั ความเส่ียงน้ี อาจเรียกไดว้่า ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) ซ่ึง

กระทบต่อสถาบนัการเงินท่ีเป็นตวักลางการทาํธุรกรรมต่างๆ เช่น สาํนักหกับญัชี ธนาคาร ตลาด

หลกัทรพัย ์เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํเนินกิจการในแต่ละวนัของกองทุน  

2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) คือ ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของ

อตัราดอกเบ้ียซ่ึงกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุน เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงขึ้ น มลูค่าของตราสารหน้ีจะ

ลดลงส่งผลใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตราสารหน้ีลดลงเช่นกนั โดยตราสารท่ีมี duration ยาวจะ

อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียหรือมีมลูค่าท่ีผนัผวนมากกวา่ตราสารท่ีมี duration สั้น 

3) ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่ายสินทรพัยอ์อกไป

ไดท้าํใหส่้งผลต่อราคามลูค่าหน่วยลงทุน ในภาวะตลาดทัว่ไป เม่ือกองทุนลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีกาํหนดไวต้าม

นโยบายการลงทุน จะทาํใหค้วามเส่ียงดา้นสภาพคล่องตํา่ อยา่งไรก็ตาม ในภาวะท่ีตลาดผนัผวนและมีการ

ซ้ือขายสินทรพัยใ์นตลาดตํา่ กองทุนอาจจะจาํหน่ายสินทรพัยอ์อกไปไดย้าก หากผูถื้อหน่วยลงทุนมีการขาย

คืนหน่วยลงทุนจาํนวนมากในภาวะตลาดผนัผวน บริษัทจดัการอาจจะออกมาตรการบางประการเพื่อ

คุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

4) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหน้ี (Fixed Income Securities Risk) คือ ความเส่ียงจากการลงทุนใน

พนัธบตัรหรือตราสารหน้ีอื่นๆ ประกอบดว้ย ความเส่ียงดา้นเครดิต สภาพคล่อง และอตัราดอกเบ้ีย 

5) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk)  

กองทุนอาจจะมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจากการลงทุนในตราสารท่ีอยูใ่นสกุลเงินซ่ึงไม่ใช่สกุลเงิน

หลกัท่ีใชอ้า้งอิง (Reference Currency) ส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนอาจขึ้ นลงตามความผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียน โดยการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากอปุสงคแ์ละอุปทานของตลาดเงินตราและการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและปัจจยัอื่นๆระหว่างประเทศ รวมถึงธนาคารกลางหรือรฐับาลของแต่ละ

ประเทศยงัอาจเขา้มาแทรกแซงตลาดอตัราแลกเปล่ียน หรือออกมาตรการควบคุมการไหลเขา้ออกของ

เงินตรา นอกจากน้ี กองทุนอาจมีตน้ทุนจากการแปลงสกุลเงินไปมาระหวา่งหลายสกุลเงิน 

6) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Below 

Investment Grade) หรือตราสารหน้ีดอ้ยคณุภาพ (Distressed Securities)  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB หรือตํา่กว่า หรือท่ีมีอนัดบั

เทียบเท่าตามความเห็นของผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงสูงขึ้ น สาํหรบั

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB หรือเทียบเท่าน้ันถือวา่ เป็นตราสารท่ีลงทุนในลกัษณะ

เพื่อเก็งกาํไร ผูล้งทุนจะมีความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสารสูง อยา่งไรก็ตาม ตราสาร

เหล่าน้ีมกัจะมีการคํา้ประกนัหรือไดร้บัการคุม้ครองบางประการ เพื่อลดความเส่ียงในการถือครองตราสาร

ดงักล่าว สาํหรบัตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กวา่ B หรือเทียบเท่าน้ัน อาจถูกจดัวา่
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เป็นตราสารหน้ีดอ้ยคุณภาพ (Distressed Securities) ผูอ้อกตราสารส่วนใหญ่จะมีฐานะการเงินไม่ดี ผล

ประกอบการไม่ดี ขาดเงินหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจจึงตอ้งการเงินทุนสูง มีปัญหาดา้นการแขง่ขนักบั

คู่แขง่ในตลาด หรืออาจประสบภาวะลม้ละลาย หรือการปรบัโครงสรา้งองคก์ร หรือปัญหาเงินทุนหมุนเวียน

ในการดาํเนินธุรกิจ ตราสารดงักล่าวมกัไม่มีการคํ้าประกนัหรืออาจเป็นตราสารท่ีดอ้ยสิทธิกวา่ตราสาร

ประเภทอื่นๆ ของผูอ้อกตราสารรายเดียวกนั ตราสารท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได้

มกัจะไม่อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของเง่ือนไขทางการเงินต่างๆ ความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตรา

สารเหล่าน้ีมกัขึ้ นอยูก่บัการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย ภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมหรือการพฒันาของบริษัทน้ันๆ  

นอกจากน้ี การลงทุนในตราสารของผูอ้อกตราสารท่ีมีลกัษณะขา้งตน้ ผูล้งทุนมกัจะไม่ไดร้บัทราบสถานะ

ทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษัท อีกทั้ง อาจมีผลกระทบจากกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายฟอกเงิน กฎหมาย

หา้มโอนถ่ายเงิน หรือคาํสัง่ของศาลลม้ละลาย การปรบัโครงสรา้งองคก์รหรือการเลิกกิจการบริษัทผูอ้อก

ตราสารอาจทาํใหผู้ล้งทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรืออาจจะไดร้บัเงินลงทุนน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกหรือ

อาจจะไดร้บัการจ่ายเงินคืนล่าชา้กวา่ท่ีกาํหนด หากมีเหตุการณข์า้งตน้เกิดขึ้ น ผลตอบแทนท่ีไดร้บัจะไม่

เพียงพอท่ีจะชดเชยความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นได ้

นอกจากน้ี การประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีอาจมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากสถาบนัการ

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทัว่โลกจะมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกนัทาํใหไ้ม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกนัได ้อีกทั้ง

ตลาดตราสารหน้ีมกัจะเป็นตลาดท่ีไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีสภาพคล่อง จึงประเมินมลูค่าท่ีแทจ้ริงของตรา

สารไดย้าก 

7) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารแปลงสภาพ (Convertible Securities Risk)  

ตราสารแปลงสภาพ ไดแ้ก่ พนัธบตัร หุน้กู ้หุน้บุริมสิทธิ หรือตราสารอืน่ๆ ท่ีใหสิ้ทธิผูถื้อสามารถจะแปลง

สภาพเป็นหุน้สามญัของผูอ้อกรายเดิมหรือรายอืน่ในช่วงเวลาหน่ึงภายใตร้าคาท่ีระบุไว ้ตราสารแปลงสภาพ

น้ันจะจา่ยดอกเบ้ียแก่ผูถื้อตราสารจนกว่าตราสารจะครบอายุ หรือถูกไถ่ถอน หรือถูกแปลงสภาพ โดยทัว่ไป 

ตราสารแปลงสภาพจะมีลกัษณะดงัน้ี 

(1) ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่หุน้สามญัแต่ตํา่กว่าตราสารท่ีไม่สามารถแปลงสภาพได ้

(2) มีความผนัผวนตํา่กวา่หุน้สามญั เน่ืองจากมีลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนเหมือนตราสารหน้ี 

(3) หากราคาหุน้สามญัในตลาดสูงขึ้ น จะทาํใหต้ราสารน้ีมลูค่าสูงขึ้ น  

มลูค่าของตราสารแปลงสภาพจะขึ้ นอยูก่บั มลูค่าการลงทุนท่ีกาํหนดโดยอตัราดอกเบ้ียของตราสารแปลง

สภาพเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียของตราสารท่ีไม่สามารถแปลงสภาพไดท่ี้มีคุณภาพและอายุใกลเ้คียงกนั 

และมลูค่าการแปลงสภาพหรือราคาตลาดของหุน้สามญัท่ีตราสารน้ีสามารถแปลงสภาพเป็นได ้ 

ตราสารแปลงสภาพมกัจะขายในราคาท่ีสูงกวา่ราคาพาร ์เน่ืองจากเป็นตราสารหน้ีซ่ึงแฝงสิทธิใหก้บัผูถื้อตรา

สารท่ีจะเลือกแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามญัได ้ทั้งน้ี ตราสารแปลงสภาพอาจจะกาํหนดสิทธิผูอ้อกใน

การไถ่ถอนตราสารคืนได ้หากกองทุนถือตราสารท่ีถูกเรียกใหไ้ถ่ถอนคืน กองทุนจะตอ้งยอมใหไ้ถ่ถอนหรือ

แปลงสภาพตราสารไปเป็นหุน้สามญัหรือขายใหบุ้คคลอืน่ ซ่ึงเหตุการณด์งักล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

กองทุน 

8) ความเส่ียงของหุน้แปลงสภาพโดยมีเง่ือนไข (Contingent Convertible bonds หรือ Coco bonds) 

หุน้กูแ้ปลงสภาพโดยมีเง่ือนไข (Contingent Convertible bonds หรือ Coco bonds) คือ ตราสารหน้ีท่ี

สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรืออาจถูกตดัจาํหน่ายหากเกิดเหตุการณบ์างอยา่ง (Trigger event) เม่ือ

ลงทุนใน Coco bonds กองทุนจะมีความเส่ียงหลายประการท่ีอาจทาํใหสู้ญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือ

ทั้งหมดได ้ยกตวัอยา่งเช่น ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องโดยไม่สามารถขายในตลาดได ้ความเส่ียงในการ

คาดการณเ์หตุการณท่ี์เป็น Trigger event ท่ีอาจทาํใหต้ราสารตอ้งถูกแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั และเม่ือ
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แปลงสภาพแลว้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจจะตอ้งรีบขายหุน้สามญัดงักล่าวเน่ืองจากไม่สามารถถือครองไดต้าม

กรอบท่ีนโยบายการลงทุนกาํหนดไว ้

9) ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk)  

การลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจเผชิญกบัขอ้กฎหมายหรือกฎเกณฑต่์างๆท่ียงัอยูร่ะหวา่ง

การพฒันาซ่ึงส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงในการลงทุนมากกวา่ประเทศพฒันาแลว้ กองทุนจึงควรเขา้

ใจความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ น ดงัน้ี  

(1) การยดึทรพัย,์ การบงัคบัใหค้วบรวมกิจการ, การผูกขาดกิจการโดยภาครฐั, มาตรการภาษีหรือการ

ควบคุมระดบัราคาสินคา้  

(2) ความไม่มีเสถียรภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงสงคราม  

(3) การพึ่งพาการส่งออกและการคา้ภายใน 

(4) ความผนัผวน, การไม่มีสภาพคล่อง, ปริมาณการซ้ือขายตํา่ รวมถึงขนาดของตลาดหลกัทรพัยท่ี์อาจไม่

ใหญ่มาก 

(5) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

(6) อตัราเงินเฟ้อสูง 

(7) มาตรการควบคุมเงินทุนไหลเขา้และไหลออกจากประเทศ และความสามารถในการแลกเปล่ียนเงินตรา

เป็นสกุลท่ียอมรบัทัว่โลก รวมถึงมาตรการการหา้มซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

(8) รฐับาลอาจหยุดดาํเนินนโยบายปฏริปูเศรษฐกิจ 

(9) มาตรฐานการบญัชีท่ีแตกต่างจากมาตรฐานสากล  

(10) มาตรการคุม้ครองผูล้งทุนท่ีน้อยกว่าประเทศพฒันาแลว้ 

(11) กระบวนการดาํเนินการของกิจการต่างๆ ไม่เป็นทางการและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

10) ความเส่ียงจากการกระจกุตวัการลงทุนในภมิูภาคใดภมิูภาคหน่ึง (Concentration Risk on certain 

regions) 

กรณีท่ีกองทุนมีนโยบายเฉพาะเจาะจงจะลงทุนในตราสารท่ีอยูใ่นภูมิภาคหรือประเทศใดประเทศหน่ึง อาจ

ส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงทางดา้นสงัคม การเมือง หรือเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดขึ้ นในภูมิภาคหรือประเทศ

น้ัน ความเส่ียงน้ีจะสูงขึ้ นเม่ือกองทุนเน้นลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) 

11) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivative Risk) 

กองทุนจะไม่กูย้มืเงินเพื่อนํามาใชใ้นการลงทุนแต่กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรพัยโ์ดยรวม (Leverage) อาจมีการสรา้งทั้งสถานะการ

ซ้ือ (long position) และสถานะการขาย (short position) ท่ีสูงกว่ามลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

แมว้่าการ Leverage จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรบัผลตอบแทนใหสู้งขึ้ น แต่ก็อาจทาํใหก้องทุนประสบ

ภาวะขาดทุนสูงขึ้ นเช่นกนั หากเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบเชิงลบกบักองทุน ผลจากการ Leverage จะ

ทาํใหก้องทุนประสบภาวะขาดทุนสูงมาก  

นอกจากความเส่ียงขา้งตน้ กองทุนอาจเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกระทาํนอกศูนยซ้ื์อ

ขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ซ่ึงทาํใหก้องทุนมีความเส่ียงจากเครดิตของคู่สญัญา 

(Counterparty Risk)  ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าว คือ การท่ีคู่สญัญา OTC Derivatives อาจจะบิดพร้ิวและไม่

ปฏบิติัตามสญัญา ยกตวัอยา่งเช่น สาํหรบั OTC Derivatives กองทุนจะสามารถลา้งฐานะของสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าไดก็้ต่อเม่ืออีกฝ่ายหน่ึงยนิยอมดว้ยเท่าน้ัน หากคู่สญัญาไม่ปฏบิติัตามสญัญาท่ีตกลงไว ้

กองทุนอาจจะไม่สามารถลา้งฐานะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าได ้ซ่ึงจะกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

กองทุน  
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การสรุปสาระสาํคญัในส่วนของกองทุน LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA (กองทุน

หลกั) ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีสาํคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมี

ความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบัภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์

ทั้งน้ี หากกองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใด ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง

ขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

  

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ตํา่กว่า 

2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสาร

มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาล

เป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

หรือ 

ไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผูกพนัมีภูมิลาํเนา

อยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating 

แบบ national scale 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูอ้อก

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ีน้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 

หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนั

การเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 10%หรือ 

2. น้ําหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ีมากกวา่ 397 วนั 

นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 

market 

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN หรือศุกูกท่ีผูอ้อก

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ 

หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 

ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธพ.ในประเทศ

ไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing  

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ีน้อยกวา่หรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.3.1 

หรือ 6.1.3.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบั

บุคคลตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ีมากกวา่ 397 วนั

นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 

market 

6.2 DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.3 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade 

6.3.1 reverse repo 

6.3.2 OTC derivatives 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สูงกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น้ําหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5%  

  

  

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

 หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตรา

สารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange  
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สว่นท่ี 2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน  

benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange  

 

สว่นท่ี 3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล

ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ี กองทุนรวม ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก

คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 

derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปี

บญัชี เวน้แต่เป็น กองทุนรวม ท่ีมีอายุ

โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายุ

กองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมท่ี

อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งน้ี 

เฉพาะ กองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการ  

> 1 ปี  

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 B/E P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได้

ดาํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการท่ี

กฎหมายกาํหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้อก

ตราสารได ้             

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอ

ขายตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร

หน้ีท่ีออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 

12 เดือน 

2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

 5 ทรพัยสิ์น ดงัน้ี  

5.1 ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

5.2 ตราสาร Basel III 

5.3 derivatives หรือ SN ท่ีมี underlying เป็นตราสารตาม 5.1-5.2 

 ไม่เกิน 20% 

6 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วน

การลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single 

entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN ศุ

กูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

6.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ของส่วนท่ี 1 : 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์น หรือคู่สญัญา 

(single entity limit) 

6.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัตํา่กว่า investment grade หรือไม่

มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

  

7. derivatives ดงัน้ี 

7.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความ

เส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

7.2 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง  

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบ

ซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ท่ีเกิดจากการ 

ลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 

100% ของ NAV 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของ กองทุนรวมไม่มี

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั product limit 
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สว่นท่ี 4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น  

1 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสาร 

Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง 

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรือตรา

สารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 

liability) ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบ

การเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผู้

ออกตราสารมีหน้ีสิน ทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ

ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 

บลจ. อาจนํามลูค่าหน้ีสิน ทางการเงินดงักล่าวมารวมกบั

มลูค่าหน้ีสินทางการเงินตาม งบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดย

ขอ้มลูหน้ีสินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่

เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทาง

การเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการ

ออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นราย

ครั้ง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืน่แบบ filing 

ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พิจารณาเป็นรายโครงการ 

 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตรา

สารท่ีออกใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัตํา่กวา่ 

investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุน

เพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนั

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร

ดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืน่

แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 1.2 

ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนั

การเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น  

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบั

บุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน

รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมี

ลกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน 

1. มีขนาดเล็ก 

2.จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

3. เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้งน้ี การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ของรอบปีบญัชีตั้งแตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม  ถึงวนัท่ี 30 พฤศจกิายน  

 อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 61/62 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.00 0.50 0.50 0.50 

1.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.00  ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน อตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

2.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

2.3 ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อ

หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

2.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัท

จดัการ หรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี

ปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ)(3) 

3.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 0.80 0.80 0.80 

3.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.03 0.03 0.03 

3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.04 0.04 0.04 

3.4 ค่าตรวจสอบบญัชี  ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 - - 

3.5 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(4) ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท่ี์เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07%  

ของจาํนวนเงินทุน 

ของโครงการ 

- - - 

4.2 ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - - 

5. อตัราสว่นค่าใชจ้า่ยทั้งหมดตอ่มูลค่า

ทรพัยส์ินสุทธิ(1)(5)  

(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ)(3) 

ไม่เกิน 4.8685 ตอ่ปี 0.89 0.88 0.88 

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย

ของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี นับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้  

(3) มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4) ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ไม่เกินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

(5) ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาการซ้ือขายหลกัทรพัย ์
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การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือท่ีเรียกว่ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ

การลงทุนไดภ้ายหลงัการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือ ตวัแทนหรือนายหน้าประกนั

ชีวิตท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี การซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้กาํหนด และวิธี

ปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนจึง

ควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนก่อนตดัสินใจ และ

บริษัทประกนัชีวิตอาจจะใชว้ิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit-

Linked Life Policy) ได ้ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดย

ประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีดงัน้ี ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ 

(1) มูลค่าขั้นตํา่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ

ในบญัชีขัน้ตํา่  

ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตน้ัน บริษัทจดัการไม่กาํหนดมลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือหน่วย

ล ง ทุน  มู ล ค่ า ขั้ น ตํ ่า ข อ งก า ร ข า ย คืนห น่ ว ยล ง ทุน  มู ล ค่ า ห น่ ว ยล ง ทุนค ง เห ลื อ ใ นบัญ ชี ขั้ น ตํ ่า   

อยา่งไรก็ตาม แบบประกนัชีวิตควบการลงทุน มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนั ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ใชสิ้ทธิตามกรมธรรมป์ระกนัได ้เช่น การเวนคืนกรมธรรม ์และมีสิทธิในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เลือกสดัส่วน

การลงทุนแต่ละกองทุน การขอสบัเปล่ียนกองทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน ซ่ึงแบบประกนั

ชีวิตควบการลงทุนน้ีมีค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกนัภัย เป็นตน้ ดังน้ัน 

บริษัทประกนัชีวิตอาจมีขอ้กาํหนดในเร่ืองมูลค่าขั้นตํา่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มลูค่าขั้นตํา่ของการสัง่ขายคืน 

จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํา่ และจาํนวนหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ ซ่ึงอาจแตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาขอ้กาํหนดดังกล่าวได ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์และหรือเอกสาร

ประกอบการขายท่ีจดัทาํโดยบริษัทประกนัชีวิต 

 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวติ 

หรือตัวแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด โดยชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี 

ระยะเวลาในการสัง่ซ้ือจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดย

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารและเงินจองซ้ือครบถว้น และไดพ้ิจารณาอนุมติั

กรมธรรมแ์ลว้ และจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วย

ลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผูล้งทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่

ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต อาจปฏิเสธคาํ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต พิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อ

ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต และหรือคาํสัง่ดงักล่าวหรือผูล้งทุนเป็น

บุคคลท่ีอาจเขา้ขา่ยลกัษณะการกระทาํผิดการทาํธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
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การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรือผูล้งทุนเขา้เง่ือนไขเป็นบุคคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตมีขอ้สงวน

สิทธิในการพิจารณารบัประกนั 

 

(3) การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(3.1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน

ผ่านบริษทัประกนัชีวติ ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตอาจกาํหนดมลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการ

ขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และหรือเอกสารการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต 

โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด และคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

จะมีผลเม่ือบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตน้ันๆ  

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจาํนวนหน่วย

ลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์  

(3.2) การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

บริษัทประกนัชีวิตอาจดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจาํทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุน

มาชาํระค่าการประกนัภยั ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์ตามอตัราและ

วิธีการท่ีกาํหนดในกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็น

รายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสุดไดต้ามช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยใน

เอกสารประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต 

 

(4) การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวิตภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งใน

ต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกาศกาํหนด 

บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าท่ีตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากบริษัทจดัการใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีซ้ือประกนั

ชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่า

หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งใน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา และมีวิธีการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไป

ตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 

 

(5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บับริษัทประกนัชีวติภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติ

ควบการลงทุน ภายใน 15 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

สงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบ

การลงทุน อน่ึง บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และการขายคืน

หน่วยลงทุนตามข้อ (3) (3.1) ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  
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(6) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรม ์โดยส่งคาํสัง่ตามแบบฟอรม์ท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวม

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนดไวเ้ท่าน้ัน โดยตอ้งเป็นการทาํรายการผ่านบริษัท

ประกนัชีวิต การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง 

(กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการนํา

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซ่ึงไดห้กัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน(ถา้มี) เพื่อนําไป

ชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กิดรายการดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วย

ลงทุน  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราวและหรือถาวรใน

กรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ี

จํานวนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางตํา่กว่าจํานวนขั้นตํา่ท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนดในการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนเม่ือส้ินวนัทาํ

การท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ และทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี)  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนเม่ือส้ินวนัทาํการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง หรือวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทประกนัระบุ

ใหเ้ป็นวนัทําการซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง โดยจะตอ้งเป็นวนัทําการท่ีบริษัทถือว่าไดร้บัชาํระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนแลว้ ทั้งน้ี มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายและราคารบัซ้ือคืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน

ขา้งตน้จะตอ้งเป็นราคาท่ีไดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

 

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกันชีวิตทุกวนัและเวลาทําการตามท่ี

บริษัทประกนัชีวิตกาํหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ใหช้ดัเจน ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตขอสงวนสิทธิท่ี

จะไม่ดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือ

กรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะยกเลิกคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวทนัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้้

ถือหน่วยลงทุนทราบ  

ผูล้งทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนน้ันได้

เสร็จส้ินสมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือยืนยนัการทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 

30 วนัทาํการ นับแต่วนัท่ีไดด้าํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน สาํหรบักรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติั

และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรบัคาํสัง่ครั้งแรก หรือสรุปส่ง

เป็นรายงานรายปี แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนไดต้ามวิธีท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตกาํหนด 
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(7) วนัและเวลาในการขายหน่วยลงทุน รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือ ขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตไดทุ้กวนัและเวลาทาํการท่ี

บริษัทประกนัชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถทาํรายการเก่ียวกบักองทุน ไดแ้ก่ การซ้ือหน่วยลงทุน 

(การชาํระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต) 

การสบัเปล่ียนกองทุน การสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติัได ้โดยส่งคาํสัง่ตาม

แบบฟอรม์และปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด 

 

(8) สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี

เพียงอยา่งเดียว ดงัน้ี  

(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณี

ใดทั้งส้ิน  

(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็น

หลกัประกนั  

(ค) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประชีวิตควบการลงทุน

ภายใน 15 วนัหลังจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการ

ขายหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนและไดท้าํรายการขายคืนหน่วยลงทุนแลว้  

(ง) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเม่ือซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกนั

ชีวิตจะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวม และนําส่งคาํสัง่ซ้ือและขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนาม

ของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้ับ

ขอ้มลูกองทุนอาจล่าชา้กว่าไดร้บัจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นตน้  

(จ) สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบ้ียประกนัในการลงทุนในกองทุนรวม  

(ฉ) สิทธิในการขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(ช) สิทธิในการไดร้บัทราบรายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีรบัจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ี

เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตน้ัน  

(ซ) สิทธิในการรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งช่ือ และเลขท่ี

ใบอนุุญาตตวัแทนประกนัชีวิต  

(ฌ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัคาํแนะนําเพื่อซ้ือหน่วย

ลงทุนน้ัน ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(ญ) สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อ

การตดัสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขั้นตอนการดาํเนินการเพื่อการควบ

กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นตน้  

(ฎ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ี

ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซ้ือกรมธรรม ์รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืนหน่วย

ลงทุน เป็นตน้  

(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรบัการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  

(ฑ) สิทธิในการรอ้งเรียนผ่านช่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียนตามท่ีบริษัทกาํหนด  

บริษัทจดัการ และบริษัทประกนัชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบติัอื่นของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั
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และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมี

อาํนาจอื่น  

 

(9) การจดัส่งรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(1) การจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาํปีของกองทุน  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปีใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

หลงัจากท่ีไดร้บัเอกสารจากบริษัทจดัการ  

(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงสถานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินดงักล่าวไดท้างโทรศพัท ์หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด หรือ

ร้องขอรายงานแสดงสถานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหน่ึงครั้งโดยไม่เสีย

ค่าธรรมเนียม  

 

(10) ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บจากบริษัทประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน  

บริษัทจดัการอาจยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายและหรือค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บับริษัท

ประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน อยา่งไรก็ตาม บริษัทประกนัชีวิตอาจพิจารณาเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต

ควบการลงทุนหรือตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด ์ 

วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2564 

 
 

 

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
 

 
 

 

รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุน

ลงทุน หรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
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รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด ์กบัเกณฑม์าตรฐาน 
 

(1) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั  

( % ตอ่ปี) 

ปี 2560* 2561 2562 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.23 -5.79 15.45 4.53 -5.38 

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

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน 

0.91 2.70 2.31 10.10 5.15 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

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

 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัทาํการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

 

(2) ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2564 

  ตั้งแตต่น้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%ตอ่ปี) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -5.40 -6.57 -5.34 -3.77 5.00 1.93 

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

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน 

5.23 8.77 6.50 5.06 6.68 5.93 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของตวัช้ีวดั** 

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

 

** กองทุนไม่มีดชันีช้ีวดั เน่ืองจากกองทุนน้ีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัท่ีไม่มีดชันีช้ีวดั 

*** ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

**** เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจ้ัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน  

  

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือนับตั้งแต่

จัดตั้งกองทุน ในกรณีท่ีกองทุนจัดตั้งมาไม่ถึง 5 ปี) จนถึงวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา เท่ากับ  

-21.80%  
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จาํกดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจาํนวน 8 

อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัตํา่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลาง

และยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณมี์ความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงตํา่มาก บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ใน

ระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดับตํา่ บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ใน

ระดบัสูงกว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจ

มีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

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’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุด และมีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย

และคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้ับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํา่มาก มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม

อื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงตํา่ มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้

ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า

อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

 

’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดับท่ีสูงกว่า มี

ความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือ

เทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตตํา่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตใน

ระดบัน่าลงทุน 

 

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)  

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศ

ซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช ์โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อย

ท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหก้บัตราสาร

ทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลกัษณ์ 

“+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีกาํหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่

อาจเทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกาํหนดเวลาในระดับปาน

กลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ความสามารถใน

การชาํระหน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตรา

สารท่ีไดร้บัการจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวสาํหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอนัดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดโดย

ฟิทช์โดยอันดับความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทาง

การเงินท่ีออกหรือคํ้าประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

โดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการ

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

อยา่งไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ

ชาํระหน้ีโดยตรงตามกาํหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบ

ต่อความสามารถในการชาํระหน้ีไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ี

อื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดับ เพื่อแยก

ความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว ้

เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกัน

ภายในอนัดับความน่าเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อทา้ยดังกล่าวสําหรับอันดับความ

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



 
รายการคาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทุนเปิดเค เอเชยี แปซิฟิก บอนด ์                                                     59 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อก

ตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ

สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้ับการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี

บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัท

ผูอ้อกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ี

น้อยกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความ

เส่ียงจากความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลให้

บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

 

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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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 และ

มีความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับการจดัอนัดับเครดิตท่ี P-3 สําหรับเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตใน

ระดบัท่ียอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตตํา่หรือน่ากงัวลและ

มีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s 

บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ

สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้ับการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี

บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัท

ผูอ้อกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ี

น้อยกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความ

เส่ียงจากความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลให้

บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ 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. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเค 

เอเชีย แปซิฟิก บอนด ์ไม่ไดข้ึ้ นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อา้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ

ไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

3. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกับท่ีบริษัทจดัการ

ลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถ

ขอดูขอ้มลูไดท่ี้บริษัทจดัการ ตวัแทน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

และประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัท

จดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีกําหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) 

8. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด ์เม่ือมีความเขา้ใจในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและ

ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน 

และฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

9. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม  

และส่วนรบัรองความถูกตอ้ง 

10. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่า

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือได้

ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

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

	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
	ลักษณะสำคัญ
	การขายหน่วยลงทุน
	1. ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
	2. ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
	3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(3)
	4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

