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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 5 ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2566 
 

กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้  

K China Controlled Volatility Fund: K-CCTV 
 
สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมผสมต่างประเทศ / กองทุนรวมหน่วยลงทุน / กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้

มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต ้บลจ. เดียวกนั 

 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน :  

- ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้ นไป ท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารของประเทศจีน 

- กองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศไดต้ามดุลยพินิจของผูจ้ัดการ

กองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดบัความผนัผวนของตลาด 

- ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่า 75% ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

 

จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 10,000 ลา้นบาท  

 

รอบระยะเวลาบญัชี : 30 พฤศจิกายน 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด 

1. ชนิดสะสมมูลค่า (K-CCTV-A(A)) เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

2. ชนิดผูล้งทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) (K-CCTV-C(A)) เหมาะสําหรับผูล้งทุนท่ีไดร้ับการยกเวน้หรือปรับลด

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน ท่ีตอ้งการรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital 

Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผูล้งทุนซ่ึงอยู่ภายใตก้ารใหบ้ริการบริหารพอร์ตหรือ

บริการแนะนําการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผูล้งทุนอื่นท่ี

บริษัทจดัการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 3 วนัผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการจะแจง้วนัเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มพเิศษ(สะสมมลูค่า) ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ 

 

อายโุครงการ : ไม่กาํหนด  
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นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้ น

ไป โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายท่ีจะนําเงิน

ลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซ่ึงกองทุนรวมต่างประเทศมีนโยบายลงทุนใน

ตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน และ/หรือตราสารแห่งหน้ี และ/หรือหลกัทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ท่ีจด

ทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศจีน หรือผูอ้อกตราสารดงักล่าวมีการดาํเนินธุรกิจในประเทศ

จีน หรือผูอ้อกตราสารดงักล่าวตั้งถ่ินฐานอยู่ในประเทศจีน หรือผูอ้อกตราสารดงักล่าวมีภูมิลาํเนาอยู่ในประเทศ

จีน ทั้งน้ี ประเทศจีน หมายความถึงสาธารณรฐัประชาชนจีน ซ่ึงรวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า และไตห้วนั 

ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหน่ึงโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกินรอ้ยละ 79 

ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนจะควบคุมความผนัผวนของกองทุนโดยจะปรบัสดัส่วนการลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและ

ระดับความผันผวนของตลาด ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาท่ีตลาดมีความผันผวนสูง ผูจ้ัดการกองทุนอาจจะ

พิจารณาปรบัลดสดัส่วนการลงทุนจากสินทรพัยท่ี์มีความเส่ียงสูงไปยงัสินทรพัยท่ี์มีความเส่ียงตํา่กว่า เพื่อใหค้วาม

ผนัผวนของกองทุนลดลง เป็นตน้  

 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานกาํกบัดูแล

ดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ี์

เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge 

fund)  

 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 

ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนยอ้นกลบัในกองทุนตน้ทาง (Circle 

investment) และกองทุนปลายทางจะไม่ลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใตบ้ริษัทจดัการเดียวกนัอีก (Cascade 

investment)  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมท่ี

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder fund) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมี

การลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยต่์างประเทศได ้หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วย

ลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทาํใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตาม

ดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยู่กบัสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการแจง้ให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดําเนินการ

เปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

สาํหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง ตราสารแห่งทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตรา

สารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการ

ใหย้ืมหลักทรัพย ์หน่วย infra หน่วย property ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้

(Non – Investment Grade Securities) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated 

Securities) ตราสาร Basel III ได ้และอาจลงทุนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เวน้แต่เป็นหุน้ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยส์ัง่รบัเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูอ้อกหุน้ดงักล่าวอยูร่ะหว่างการดาํเนินการกระจายการถือหุน้
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รายย่อยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียนได ้ 

 

กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิต้ี และกองทุนรวมต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN) และสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิต้ี จะลงทุน

ในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุน

ในต่างประเทศ  

 

ทั้งน้ี การดาํรงอตัราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออตัราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีระบุ

ไวข้า้งตน้จะไม่นํามาบังคบัใชใ้นช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั นับแต่วนัท่ีจด

ทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม  

 

ในกรณีท่ีกองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิต้ี มีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศมีมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลงใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ต่างประเทศ  

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการใดติดต่อกนั 

คิดเป็นจาํนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศ  

กองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าวใหห้มายถึงเฉพาะกองทุนรวมท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้เหตุท่ีกองทุนรวมต่างประเทศมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึง

ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ  

(2) ดาํเนินการตามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการดําเนินการใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ี

ดาํเนินการแลว้เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท่ี้สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท่ี้สนใจจะลงทุน

รบัรูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกบัสถานะของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการกองทุนรวมจะดาํเนินการใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินการดงักล่าว

ดว้ย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ้ (2) ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมี

ประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะหรืออตัราส่วนการลงทุนของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหา
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ดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลงประเภทหรือลักษณะหรืออตัราส่วนการ

ลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศฯ ฉบบัใหม่ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

กองทุนรวมตา่งประเทศท่ีกองทุนลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

 

กองทุน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD), class P-acc : 

Share Class ท่ีลงทุน 

Class P-acc (USD)  

Class สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปและไม่จ่ายเงินปันผล และใชส้กุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ 

(USD) เป็นสกุลเงินหลกั 

วนัท่ีจดัตั้งกองทุน 29 พฤศจิกายน 2556 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารแห่งทุน 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

Management Company UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 

ISIN LU0971614614 

Bloomberg UBCAPA2:LX 

ตวัช้ีวดั ดชันี MSCI China A Onshore  

Website https://www.ubs.com/luxembourgfunds 

 

วัตถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD), Class P-

acc : 

กองทุนต่างประเทศมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งกาํไรส่วนเกินทุนและผลตอบแทนตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของเงินลงทุนและสภาพคล่องของทรพัยสิ์น 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD), Class P-acc : 

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หุ ้นสหกรณ์  (Cooperative Society Shares)  และ  Participation Shares 

Participation Certificates และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ (Warrants) ของบริษัทท่ีมีภูมิลาํเนาหรือประกอบ

ธุรกิจหลักในสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China: PRC) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน โดยกองทุนเน้นลงทุนในหุน้ A-shares ซ่ึงเป็นหุน้ของบริษัทท่ีมีภูมิลาํเนาในจีนและ

ซ้ือขายในสกุลเงินหยวน (RMB) และจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยข์องจีน อนัไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัย์

เซ่ียงไฮ ้(Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลกัทรพัยเ์ซินเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange)   

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการป้องกนัความเส่ียง (hedging) 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD), Class P-acc : 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่มี  

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee): ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของชนิด

หน่วยลงทุน  

• ค่าใชจ้่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio): รอ้ยละ 2.06 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน  

(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565) 
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ในกรณีท่ีกองทุนคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนนําเงินไป

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้งินจาํนวนดงักล่าวตก

เป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

 

กราฟเปรียบเทียบแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV – China A 

Opportunity (USD) : 

 
 

ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD), class 

P-acc : 

 1 ปี 3 ปี (ตอ่ปี) 5 ปี (ตอ่ปี) 

UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD) -30.38% -6.11% -0.09% 

ตวัช้ีวดัของกองทุน (MSCI China A Onshore (net div. reinv.)) -27.99% 4.03% -0.59% 

 

หมายเหตุ:   

- ขอ้มลูจาก Factsheet ของกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD), class P-acc   

ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2565 ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนัไดท่ี้ https://www.ubs.com/luxembourgfunds 

- ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

กองทุน Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation USD : 

Share Class ท่ีลงทุน 

Class A Accumulation USD  

Class สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปและไม่จ่ายเงินปันผล  

และใชส้กุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ (USD) เป็นสกุลเงินหลกั 

วนัท่ีจดัตั้งกองทุน 6 ธนัวาคม 2560 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารแห่งทุน 

Management Company Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 

ISIN LU1713307426 
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Bloomberg SCISCAA:LX 

ตวัช้ีวดั ดชันี MSCI China A Net TR 

Website https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.2967991 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation USD : 

กองทุนจะลงทุนในหุน้ของบริษัทจีน (Chinese company) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของ

กองทุน ซ่ึงซ้ือขายในสกุลเงินหยวน (RMB) และจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยข์องจีน อนัไดแ้ก่ ตลาด

หลักทรัพยเ์ซ่ียงไฮ ้(Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพยเ์ซินเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange) 

(China A-Shares) 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลงทุน ลดความเส่ียง หรือเพื่อ 

บริหารกองทุนไดมี้ประสิทธิภาพสูงขึ้ น กองทุนสามารถถือครองเงินสดได ้

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation USD : 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่เกินรอ้ยละ 5.00 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่มี  

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee): ไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของชนิด

หน่วยลงทุน  

• ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Ongoing Charges): ร้อยละ 1.84 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน 

(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565) 

 

ในกรณีท่ีกองทุนคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนนําเงินไป

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้งินจาํนวนดงักล่าวตก

เป็นทรพัยสิ์นของกองทุน  

 

กราฟเปรียบเทียบแสดงผลตอบแทนยอ้นหลังของกองทุน Schroder International Selection Fund – China 

A, Class A Accumulation USD : 
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ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของกองทุน Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation 

USD : 

 YTD 3 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแตจ่ดัตั้ง  

Schroder International Selection Fund – 

China A, Class A Accumulation USD 

-32.30% -5.90% -31.10% 26.70% 29.90% 

ตวัช้ีวดัของกองทุนตา่งประเทศ  

(MSCI China A Net TR) 

-30.40% -8.30% -29.60% 6.80% 0.00% 

 

หมายเหตุ:   

- ขอ้มูลจาก Factsheet ของกองทุน Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation 

USD ณ  วั น ท่ี  3 0  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 5  ทั้ ง น้ี  ผู ้ ล ง ทุ น ส า ม า ร ถ ดู ข้ อ มู ล ท่ี เ ป็ น ปั จ จุ บั น ไ ด้ ท่ี  

https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.2967991 

- ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

(Structured Note) : 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยจาํกดั net exposure ท่ีเกิด

จากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และอาจ

ลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงในอตัราส่วนไม่เกินกว่าท่ีประกาศกาํหนด โดยรายละเอียดการ

คํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะ

พิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้(Derivatives) หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ตอ่เงินทุนของกองทุนรวม : 

หากราคาหลักทรัพยอ์า้งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์จนอาจทําให้

กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

จะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการคาํนวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 

นโยบายป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark) : ดชันี MSCI China A Onshore (100%)  

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทน 90% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 10% 

https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.2967991%20%20%E0%B8%93
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ทั้งน้ี กองทุนมีการเปล่ียนแปลงดัชนีช้ีวัดเพื่อใหส้อดคล้องกับการลงทุนของกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 2 

กนัยายน 2565 เป็นตน้ไป 

 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน : ผูล้งทุนไดร้ับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนต่างประเทศท่ี

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลาํเนาหรือประกอบธุรกิจหลกัในจีนโดยจะเน้นลงทุนในหุน้ A-shares ผ่าน

การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุน : 

 ผลการดาํเนินงานของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุน 

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณข์องตลาดเงินตลาดทุน 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนรวมต่างประเทศ

ลงทุนไว ้และ ส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะกระจายสดัส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศอยา่งเหมาะสมซ่ึง

จะทาํใหส้ามารถควบคุมระดบัความเส่ียงโดยรวมของกองทุนใหอ้ยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสมตามนโยบายและมีดุลย

ภาพกบัดา้นผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั  

 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) เกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมีฐานะ

การลงทุนอยูใ่นภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง ซ่ึงอาจทาํใหมี้ความผนัผวนของมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุนเพิ่มมากขึ้ น 

ทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงทางการเมืองและความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมาย 

และ การทาํธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนได ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างสมํา่เสมอ รวมทั้ง กองทุนรวมต่างประเทศมีกระบวนการพิจารณาการคดัเลือก

ตราสารท่ีมีคุณภาพ วิเคราะหปั์จจยัพื้ นฐานของตราสารน้ันๆ เพื่อใหสิ้นทรัพยท่ี์ลงทุนมีคุณภาพและมีการ

กระจายการลงทุนท่ีเหมาะสม 

 

 ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู ้ออกตราสาร (Business Risk) เป็นความเส่ียงท่ีราคาหุ้นอาจ

เปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทั้ง

ความสามารถในการทาํกาํไรและนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนรวมต่างประเทศ

ลงทุนไว ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหผ์ลกระทบจากปัจจยัเศรษฐศาสตรม์หภาคต่อ

สถานะบริษัทอย่างสมํา่เสมอ ทําให้สามารถประเมินศักยภาพและการสร้างกําไรของบริษัทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 ความเส่ียงจากกฎขอ้บงัคบัต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบัความ

เส่ียงอันเน่ืองจากหลายปัจจัย เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของตลาด การเขา้

แทรกแซงภาคเอกชนของรฐับาล ขอ้จาํกดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มลูและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเขม้งวด นโยบายภาษี

ของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จํากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการชาํระราคาและ/หรือ

ผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสมํา่เสมอ 

 

 ความเส่ียงจากขอ้จาํกัดการนาํเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรัฐบาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ี์ไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง
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ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให ้

ผูล้งทุนอาจไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการนําเงินกลบัประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 

 สภาพคล่องของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่าย

หลกัทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวม

ต่างประเทศทาํการซ้ือขายหลกัทรพัยอ์าจจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน ความเส่ียง

ขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในคลาสหรือตลาดท่ีมีสภาพคล่อง และมี

เง่ือนไขการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งหรือเอื้ อกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

 ความเส่ียงจากการรบัชาํระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรบัชาํระคืนเงิน

ลงทุนจากความแตกต่างทางดา้นเวลา และขัน้ตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือ 

ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป หรือ เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยท่ีมีอายุของตราสาร หรือ ระยะเวลา

การฝากเงิน แลว้แต่กรณีตํา่กว่า 1 ปี เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเส่ียงจากการรบัชาํระคืน

เมือมีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน 

 

 ความเส่ียงจากการผิดนดัชาํระหน้ี (Default Risk) เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมต่างประเทศและป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าเงิน

ลงทุนในต่างประเทศ จึงทําให้กองทุนมีความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหน้ีของคู่สัญญาสวอปเงินตรา

ต่างประเทศ (Currency Swap) และหรือตราสารอื่นๆ ความเส่ียงดังกล่าวขึ้ นอยู่กบัผลการดําเนินงานและ

ฐานะการเงินรวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียของคู่สญัญาหรือผูอ้อกตราสาร  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะเลือกทาํสญัญากบัคู่สญัญาหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีคุณภาพ 

 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศทาํให้

กองทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก 

ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและ

นอกประเทศ การเก็งกาํไรค่าเงิน เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้น

อตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึ้ นบางส่วน ซ่ึงจะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงการ

ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าวอาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด ทั้งน้ี 

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนอย่าง

ระมดัระวงัเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ ์ณ ขณะน้ันมากท่ีสุด 

 

ความเส่ียงของกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD), class P-acc : 

1) ความเสี่ยงตลาด (Market Risk)  

เม่ือกองทุนลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหน้ีหรือตราสารอื่นๆ กองทุนจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากความผนั

ผวนของตลาดโดยไม่อาจรบัประกนัไดว้่ามูลค่าการลงทุนจะเติบโตเสมอไป มูลค่าหน่วยลงทุนอาจจะปรบัตวัเพิ่ม
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สูงขึ้ นหรือลดลงจนตํา่กว่ามูลค่าท่ีลงทุนทําใหผู้ล้งทุนอาจขาดทุนได ้แมว้่าบริษัทจดัการจะพยายามจาํกดัความ

เสียหายอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงของตลาดดงักล่าวก็ไม่อาจรบัประกนัไดว้่ากลยุทธข์องบริษัทจดัการจะประสบ

ผลสาํเร็จ 

 

2) ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk)   

กองทุนรวมต่างประเทศมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็นหลายสกุลเงิน ซ่ึงผูล้งทุนตอ้งซ้ือขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าวดว้ยสกุลเงินตามชนิดหน่วยลงทุนน้ัน อยา่งไรก็ตาม กองทุนรวมต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารท่ีอยูใ่น

สกุลเงินอื่นๆ ดังน้ัน มูลค่าของทรัพย์สินอาจถูกกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการเคล่ือนไหวของอัตรา

แลกเปล่ียน กองทุนจึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ แมว้่ากองทุนอาจเขา้ทาํสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน แต่ไม่อาจรับประกนัไดว้่าธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยให้

กองทุนไม่ประสบภาวะขาดทุน นอกจากน้ี ผูล้งทุนท่ีมีทรพัยสิ์นหรือหน้ีสินส่วนใหญ่อยู่ในรูปสกุลเงินท่ีแตกต่าง

จากสกุลเงินของกองทุนควรคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีอาจขาดทุนจากการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างสกุล

เงินของกองทุนรวมต่างประเทศและสกุลเงินของทรพัยสิ์นของตน 

 

3) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดจนี (China Market Risk) 

เม่ือกองทุนรวมต่างประเทศลงทุนในหลักทรัพย์ในจีนจะมีความเส่ียงของตลาดเกิดใหม่และความเส่ียง

เฉพาะเจาะจงของการลงทุนในตลาดจีน นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนหลายนโยบายยงัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้

หรือช่วงทดลองจึงอาจทาํใหมี้การปรบัเปล่ียนและแกไ้ขนโยบาย โดยการปรบัเปล่ียนดงักล่าวอาจไม่ไดก่้อใหเ้กิด

ผลดีกบัการร่วมลงทุนหรือการเขา้ลงทุนในหุน้ A-shares ของนักลงทุนต่างชาติ 

การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศไม่ใช่การฝากเงินและไม่ไดร้ับประกนัว่าจะชาํระคืนเงินลงทุนเร่ิมแรกแก่ผู้

ลงทุน ภาวะเศรษฐกิจของจีนและตลาดโลกอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการทาํกาํไรของจีน ปัจจยั

อื่นๆ เช่น นโยบายของรัฐบาลจีน นโยบายการคลัง อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ ทัศนคติของผูล้งทุน การให้

สินเช่ือและตน้ทุนการขอสินเช่ือ สภาพคล่องของตลาดการเงินจีน และระดบัความผนัผวนของราคาหุน้อาจส่งผล

กระทบต่อราคาหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน รวมถึงมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศได ้

หุน้ A-shares ท่ีกองทุนรวมต่างประเทศสามารถเขา้ลงทุนไดมี้อยู่จาํกดัเม่ือเทียบกบัตลาดหุน้อื่นๆ อีกทั้งตลาด

หุน้ A-shares ยงัเป็นตลาดหุน้ท่ีมีสภาพคล่องตํา่เม่ือเทียบกบัตลาดหุน้อื่นๆ โดยพิจารณามูลค่าตลาดทั้งหมด

และจาํนวนหุน้ท่ีสามารถเขา้ลงทุนไดป้ระกอบกนั ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลใหร้าคาหุน้ในตลาดหุน้ A-shares มี

ความผนัผวนสูง 

กรอบการทํางานดา้นเกณฑก์าํกบัดูแลและกฎหมายของตลาดทุนและบริษัทร่วมทุนในจีนยงัอยู่ในระหว่างการ

พัฒนาเม่ือเทียบกับประเทศพัฒนาแลว้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการปฏิรูปส่งผลต่อตลาดหุน้ A-shares 

อย่างชดัเจน โดยเกณฑก์ารกาํกบัดูแลและการบังคบัใชเ้กณฑก์บัตลาดหุน้ยงัคงอยู่ในระดบัท่ีตํา่ การชาํระราคา

ของธุรกรรมอาจล่าชา้และมีความไม่แน่นอนในการบริหารจดัการ เกณฑก์าํกบัดูแลต่างๆ อาจมีการพฒันาและ

เปล่ียนแปลงโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าซ่ึงอาจส่งผลใหช้าํระค่าขายคืนไดล่้าชา้หรือจาํกดัสภาพคล่องการซ้ือขาย 

นอกจากน้ี ทางการจีนไม่มีมาตรการกาํกบัดูและติดตามตลาดหุน้จีนและกิจกรรมของผูล้งทุน โบรกเกอร ์และผูมี้

ส่วนร่วมในตลาดรายอื่นๆ เม่ือเทียบกบัตลาดท่ีพฒันาแลว้ 

บริษัทในจีนถูกกาํหนดใหต้อ้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบญัชีของจีนซ่ึงเป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีสากล อย่างไรก็ตาม งบการเงินท่ีจดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชี

ของจีนอาจจะแตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีสากล ตลาดหลกัทรพัยเ์ซ่ียงไฮ ้(Shanghai Stock Exchange) และ

ตลาดหลกัทรพัยเ์ซินเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange) อยู่ในกระบวนการพฒันาและเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจส่งผล

ให้เกิดความผันผวนในการซ้ือขายหุ้น ความยากลําบากในการชําระราคาและบันทึกธุรกรรม และความ
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ยากลําบากในการตีความและบงัคบัใชก้ฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รัฐบาลกลางของจีนไดพ้ฒันาระบบประมวล

กฎหมายเชิงพาณิชย ์(commercial laws) และไดป้ระกาศใชก้ฎหมายและเกณฑก์ารควบคุมดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ประเด็นทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น บรรษัทภิบาลและองคก์ร การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ การพาณิชย ์ภาษีและ

การคา้ เน่ืองจากกฎหมายและเกณฑต่์างๆ เพิ่งมีการบงัคบัใช ้จึงทําใหก้ารตีความในเน้ือหาและการบงัคบัใชมี้

ความคลุมเครือ นอกจากน้ี กฎหมายคุม้ครองผูล้งทุนของจีนยงัคงอยู่ในช่วงกาํลงัพฒันาและอาจจะไม่ครอบคลุม

เท่ากบัของประเทศพฒันาแลว้ 

การลงทุนในจีนจะอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมือง สังคม หรือนโยบายเศรษฐกิจของจีน การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเติบโตของเงินทุนและผลการดาํเนินงานของเงินทุน  

การวางมาตรการควบคุมในการแปลงค่าสกุลเงินและกรอบการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนของรฐับาลจีนอาจ

ส่งผลกระทบเชิงลบกบัการดาํเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทท่ีกองทุนรวมต่างประเทศลงทุน 

ปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้อาจส่งผลใหร้าคาหุน้ A-shares ลดลงอยา่งมีนัยสาํคญัในบางสถานการณ ์

 

4) ความเส่ียงจากระเบียบขอ้บงัคบั QFII/RQFII (QFII/RQFII Regulations Risk) 

ภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัปัจจุบนัของจีน นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในตลาดหุน้ A-share และหลกัทรพัยอ์ื่น

ภายใต ้QFII/RQFII ผ่านสถาบนัท่ีไดร้บัการจดัสรรวงเงินในจีน ระเบียบขอ้บงัคบั QFII/RQFII ไดก้าํหนดขอ้จาํกดัท่ี

เขม้งวด (เช่น แนวทางการลงทุน) สาํหรบัการลงทุนใน A-share 

ระเบียบขอ้บงัคบั QFII/RQFII ซ่ึงกาํกบัการลงทุนในหลกัทรพัยใ์นประเทศจีนภายใตโ้ครงการ QFII/RQFII และการ

เคล่ือนยา้ยเงินทุน รวมถึงการแปลงค่าสกุลเงินยงัเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งใหม่ ทําใหก้ารบังคบัใชห้รือการตีความ

ระเบียบขอ้บังคับมีความคลุมเครือและมีความไม่แน่นอนว่าจะนํามาบังคับใชอ้ย่างไร คณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์ของจีน (China Securities Regulatory Commission : CSRC) และ PRC State Administration of 

Foreign Exchange (SAFE) สามารถตีความระเบียบขอ้บังคับ QFII/RQFII ได้ตามดุลยพินิจ ซ่ึงไม่มีแนวทางท่ี

ชดัเจนว่า จะมีการใชดุ้ลยพินิจเช่นไรในการตีความทั้งในปัจจุบนัและอนาคต อีกทั้งระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวยงัคง

อยู่ในช่วงเร่ิมตน้บังคบัใช ้จึงอาจถูกแกไ้ขปรับปรุงในอนาคต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อโครงการ QFII/RQFII หรือ 

CSRC และ SAFE อาจพิจารณายกเลิกการจัดสรรโควตา QFII/RQFII บางส่วนหรือทั้งหมดของ UBS Asset 

Management (Singapore) Ltd. และ/หรือ UBS Asset Management (Hong Kong) Limited (รวมถึงโควตาท่ี

กองทุนภายใตก้ารจดัการไดร้บัการจดัสรร) 

กฎและขอ้จาํกดัภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบั QFII/RQFII ประกอบดว้ยขอ้จาํกดัดา้นการลงทุน ขัน้ตํา่ของระยะเวลาการ

ถือครองหลกัทรพัย ์และการนําผลกาํไรและเงินลงทุนเร่ิมแรกออกนอกประเทศ กรณีท่ีขนาดของธุรกรรมภายใต ้

QFII/RQFII มีขนาดใหญ่ อาจถูกจาํกดัการนําเงินออกนอกประเทศ  

ในสถานการณ์ท่ีเลวรา้ยท่ีสุด กองทุนรวมต่างประเทศอาจประสบภาวะขาดทุนเน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นการลงทุน 

หรืออาจจะไม่สามารถลงทุนไดเ้ต็มศักยภาพตามวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์การลงทุนท่ีวางไวอ้ันเน่ืองมาจาก

ขอ้จาํกดัดา้นการลงทุนของ QFII/RQFII การขาดสภาพคล่องของตลาดหุน้ A-share และตลาดตราสารหน้ี และ

หรือการส่งคาํสัง่ซ้ือขายหรือการชาํระราคาล่าชา้  

ผูล้งทุนควรรบัทราบว่า การลงทุนในหุน้ A-shares ผ่านโครงการ QFII/RQFII จะตอ้งอยูใ่นกรอบขอ้จาํกดัดา้นการ

ลงทุนท่ีระเบียบขอ้บงัคบั QFII/RQFII กาํหนด ซ่ึงระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะมีการแกไ้ขปรบัปรุงเป็นครั้งคราวและ

จะกระทบต่อความสามารถในการลงทุนในหุน้ A-shares ของกองทุนรวมต่างประเทศ ยกตวัอยา่งเช่น 

- นักลงทุนต่างชาติแต่ละรายสามารถถือครองหลักทรัพยข์องบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกินอตัราส่วนท่ีระเบียบ

ขอ้บงัคบักาํหนดไว ้(ปัจจุบนัอยูท่ี่รอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษัทน้ัน)  

- จํานวนหุน้ทั้งหมดท่ีอยู่ภายใตโ้ครงการ QFII/RQFII (หมายถึงหุน้ของบริษัทน้ันๆท่ีนักลงทุนต่างชาติเขา้ถือ

ครอง) ของแต่ละบริษัทจะตอ้งไม่เกินอตัราส่วนท่ีระเบียบขอ้บงัคบักาํหนดไว ้(ปัจจุบนัอยูท่ี่รอ้ยละ 30 ของจาํนวน

หุน้ทั้งหมดของบริษัทน้ัน)  
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- การลงทุนจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีระบุใน Guidance Catalogue on Industries for Foreign Investment 

บริษัทจัดการจะไดร้ับการจดัสรรโควตา QFII/RQFII ของกองทุนรวมต่างประเทศ รวมถึงกองทุนอื่นๆ ภายใต้

โควตาเดียวกนั กรณีท่ีบริษัทจดัการกระทาํผิดระเบียบขอ้บงัคบั QFII/RQFII หรือการกระทาํผิดเกิดจากกิจกรรมอืน่

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโควตา QFII/RQFII ท่ีจดัสรรใหก้บับริษัทจดัการ อาจทาํใหบ้ริษทัจดัการถูกเพิกถอนโควตาท่ีไดร้บัซ่ึง

จะส่งผลกระทบโดยตรงกบักองทุนรวมต่างประเทศ 

 

5) ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

กองทุนรวมต่างประเทศลงทุนในตลาดหลกัทรพัยท่ี์มีขนาดเล็ก อาจทาํใหร้าคาหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุนมีความ

ผนัผวนสูงและขาดสภาพคล่อง 

 

6) ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนสกุลหยวน (Currency Risk of the RMB) 

กรณีท่ีผูล้งทุนลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีซ้ือขายในสกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ (USD) กองทุนรวมต่างประเทศจะเผชิญ

กบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ และเงินหยวน (RMB) 

กองทุนรวมต่างประเทศลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์อยู่ในรูปสกุลเงินหยวนเป็นหลกั แต่มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ การซ้ือและ

ขายคืนหน่วยลงทุนจะใชส้กุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ เน่ืองจากบริษัทจดัการของกองทุนรวมต่างประเทศจะไดร้บัการ

จัดสรรโควตา QFII/RQFII ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ/หยวน (ขึ้ นอยู่กับประเภทโควตา) กองทุนรวม

ต่างประเทศตอ้งทาํธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินลงทุนจากสกุลหน่ึงเป็นอีกสกุลหน่ึง แลว้จึงส่งไปยงัจีน ซ่ึงทาํใหก้าร

เคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนสกุลหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิท่ีอยู่ในสกุลเงิน

ดอลลารส์หรฐัฯ สาํหรบัการลงทุนผ่านโควตา QFII/RQFII การแลกเปล่ียนเงินสกุลหยวนเป็นสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 

จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนตลาด 

มาตรการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนและกรอบการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนของรฐับาลจีนอาจส่งผลกระทบ

เชิงลบกับการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทท่ีกองทุนรวมต่างประเทศลงทุน เงินสกุลหยวนไม่

สามารถแลกเปล่ียนไดอ้ย่างเสรีและอยู่ภายใตน้โยบายควบคุมเงินตราต่างประเทศและขอ้จาํกดัการนําเงินออก

นอกประเทศของรฐับาลจีน ซ่ึงกองทุนหรือผูล้งทุนอาจไดร้บัผลกระทบเชิงลบ หากนโยบายหรือขอ้จาํกดัเปล่ียนไป

ในอนาคต  

การแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างสกุลหยวนและสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ภายใตก้ฎเกณฑแ์ละขอ้จาํกัดทางดา้น

นโยบาย รวมถึงขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสกุลเงินหยวน นโยบายดงักล่าวกระทบต่อความสามารถในการ

แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างสกุลหยวนและสกุลดอลลาร์สหรัฐฯสําหรับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อตัรา

แลกเปล่ียนท่ีนํามาใช้ และต้นทุนการแลกเปล่ียนเงิน ไม่มีการรับประกันว่าเงินหยวนจะไม่ถูกลดค่าเงิน 

(devaluation) ไม่ถูกประเมินมูลค่าใหม่ (revaluation) หรือไม่ขาดแคลน รวมถึงไม่อ่อนค่าลง (depreciation) 

กองทุนจะตอ้งรบัภาระส่วนต่างระหว่างอตัราเสนอซ้ือและอตัราเสนอขายรวมถึงตน้ทุนธุรกรรมการแลกเปล่ียน

เงิน ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและตน้ทุนการแลกเปล่ียนเงินอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนและกองทุนประสบภาวะ

ขาดทุนได ้

 

7) ความเส่ียงจากการกระจกุตวั (Concentration Risk)  

แมว้่าพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายตัว ผูล้งทุนควร

ตระหนักว่ากองทุนรวมต่างประเทศมีความผนัผวนมากกวา่กองทุนท่ีลงทุนในกองทุนหุน้ทัว่โลกหรือกองทุนหุน้ท่ี

ลงทุนในหลายประเทศ  
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8) ความเส่ียงจากการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Risk)  

บริษัทจดัการอาจใชเ้คร่ืองมือการป้องกนัความเส่ียง (hedging technique) เพื่อลดความเส่ียงตลาดและความเส่ียง

จากอตัราแลกเปล่ียน อย่างไรก็ตาม ไม่ไดร้บัประกนัว่า ผลจากการใชเ้คร่ืองมือการป้องกนัความเส่ียงจะเป็นไป

ตามท่ีคาดหวงั 

 

9) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) 

กองทุนรวมต่างประเทศอาจเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

และธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) ทั้งในฐานะผู้ซ้ือและผู้ขายภายใต้

ข ้อ กําหนดในหัว ข้อ  “Special techniques and instruments relating to transferable securities and money 

market instruments” ของหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมต่างประเทศ ในกรณีท่ีคู่สัญญาผิดนัดชาํระหน้ี กองทุน

รวมต่างประเทศอาจขาดทุนอนัเกิดจากผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการขายหลกัทรพัยอ์า้งอิงหรือหลักประกนัภายใต้

สญัญาตํา่กว่าราคาท่ีซ้ือคืนหรือมูลค่าของหลกัทรพัยอ์า้งอิง แลว้แต่กรณี  นอกจากน้ี กรณีท่ีคู่สญัญาลม้ละลาย 

หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัในวันท่ีซ้ือคืน (repurchase date) กองทุนอาจประสบภาวะ

ขาดทุน รวมถึงอาจขาดทุนทั้งดอกเบ้ียหรือเงินตน้ของหลักทรัพยแ์ละตน้ทุนท่ีเกิดจากความล่าชา้หรือการทํา

ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนและธุรกรรมซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน  

กองทุนอาจเขา้ทําธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์ (securities lending) ภายใต้ขอ้กําหนดในหัวขอ้ “Special 

techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments” ของหนังสือ

ช้ีชวนของกองทุนรวมต่างประเทศ ในกรณีท่ีคู่สญัญาผิดนัดชาํระหน้ี กองทุนรวมต่างประเทศอาจขาดทุนอนัเกิด

จากผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการขายหลกัประกนัของธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยท่ี์บริษัทถือครองตํา่กว่ามูลค่าของ

หลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม นอกจากน้ี กรณีท่ีคู่สญัญาลม้ละลาย หรือไม่สามารถคืนหลกัทรพัยไ์ดต้ามท่ีตกลงกนั กองทุน

อาจประสบภาวะขาดทุน รวมถึงอาจขาดทุนทั้งดอกเบ้ียหรือเงินตน้ของหลกัทรพัยแ์ละตน้ทุนท่ีเกิดจากความล่าชา้

หรือการทาํธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์

กองทุนรวมต่างประเทศจะเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน ธุรกรรมซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน 

หรือธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง (hedging) หรือสรา้งส่วนทุนหรือรายได้

ใหแ้ก่กองทุนรวมต่างประเทศ ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศใชเ้คร่ืองมือขา้งตน้ กองทุนรวมต่างประเทศจะ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในหนังสือช้ีชวนกองทุนรวมต่างประเทศ และจะติดตามความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นอย่าง

ระมดัระวงั แมว้่าการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน ธุรกรรมซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน หรือ

ธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยค์าดว่าจะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของกองทุน

รวมต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือดังกล่าวอาจกระทบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ต่างประเทศทั้งเชิงบวกและเชิงลบได ้

การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD) ได้ถูก

คดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีสาํคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่

สอดคลอ้งกบัฉบบัภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์

ทั้งน้ี หากกองทุนรวมต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลขา้งตน้ใด ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง

ขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ  
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน : 

K-CCTV-A(A) มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก            500 บาท 

 มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป          500 บาท 

K-CCTV-C(A) มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก            ไม่กาํหนด 

 มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป          ไม่กาํหนด 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นตํา่ในการสัง่ซ้ือหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามชนิดหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน 

ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดย

บริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้ํา

รายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขั้นตํา่น้อยกว่าท่ีกาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขาย

หรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

การเปิดบญัชี : 

สาํหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํ

ขอเปิดบญัชีกองทุน และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการกาํหนด ดงัน้ี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรอง

ความถูกตอ้ง 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

กาํหนดเพิ่มเติม 

1) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบับริษัท 

3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลและ

เง่ือนไขการลงนาม 

4) สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดเพิ่มเติม 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจาํนงใน

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ี

ระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีมิใช่ 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด เช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝาก
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กระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบัญชีอื่นใดท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกาํหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด เช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝาก

ธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือ

กองทุน หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารกาํหนด 

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด สิทธิใน

หน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คําสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้

เรียบรอ้ยแลว้ 

 

2. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี 

www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตาม

เง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชี

กองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ   

K PLUS หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือ

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

 

4. บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมํา่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัทจดัการกาํหนดหรือ

วิธีการชําระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจําตามช่วง

ระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเง่ือนไขและส่งคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอไดท่ี้บริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

สาํหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการ

จะทาํรายการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้ง

เป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
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เง่ือนไขการซ้ือหน่วยลงทุน : 

ในการชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเงิน เวน้แต่เป็น

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงิน

ค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ํารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

 

ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการทาํการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่า

ดว้ยเหตุใดๆ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรบัชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน รวมถึง

ไดท้าํรายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้ 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ และวนัท่ีบริษทั

จดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได ้ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใด

ก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้ 

 

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัชาํระ บริษัทจดัการ

จะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 

 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนกบัสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเท่าท่ีสามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือตามสดัส่วนจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า

การจัดสรรในกรณีดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบต่อ

การลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไว ้

ในคาํขอเปิดบัญชีภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือวนัท่ียุติโครงการ

แลว้แต่กรณี 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

K-CCTV-A(A) มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน                          500 บาท 

 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่           50 บาท 

K-CCTV-C(A) มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน                          ไม่กาํหนด 

 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่         ไม่กาํหนด 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า

คงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ใหก้บัผูส้ัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามชนิดหน่วยลงทุน 

ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนด

ขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการใหท้าํรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกว่าท่ีระบุ

ไวใ้นโครงการได ้โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกขอ้ความในคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนระบุ

รายละเอียดและความจาํนงใหค้รบถว้น ชดัเจน แลว้นําคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ 

(ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํ

การถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

2.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถ

สมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถ

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

 

สาํหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัหลงัเวลา 14.30 น. ของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทาํรายการ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 
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คาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้

เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

ยกเวน้ในกรณีการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ การไม่ขาย ไม่รบั

ซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจัดการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดย

คาํนวณจากราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดย

คูณจาํนวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนเงิน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ย

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจาํนวน

หน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนมีมลูค่าตํา่กว่ามลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมี

อยู่ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ตามจาํนวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข

ขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซ้ือไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

 

การชาํระเงินคา่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวันทําการท่ีคํานวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวม

วนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกนักบัธุรกิจจดัการ

กองทุนและผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา บริษัทจดัการจะชาํระ

เงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพือ่

อํานวยความสะดวกใหผู้้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจัดการจัดใหมี้

ช่องทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ 
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การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

1.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบคําสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น แลว้นําใบคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) 

ไปยื่น ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึง

เวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย สาํหรบัการสบัเปล่ียนเขา้กองทุน และถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํ

การซ้ือขาย สาํหรบัการสบัเปล่ียนออกจากกองทุน 

 

2.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย  

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์

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

  

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนได้ทุกวันทําการซ้ือขายภายในระยะเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด สําหรับการสัง่

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลังระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชัว่คราวผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชร้าคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี  

1) การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายท่ี

บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้ับคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้ว หักดว้ย

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

2) การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือ

ขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทาง หรือ ณ ส้ินวนัทาํการก่อนหน้าวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการ
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ไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

สิทธิในหน่วยลงทุน : 

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือกองทุนปลายทางไดร้บัชาํระเงินค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะเล่ือนกาํหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่า

หรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงาน

การชดเชยราคา 

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชําระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ 

โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 

ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการ

แทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ : 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 
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(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทาํท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทาํท่ีเป็นการปฏบิติัตามคาํสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจ้ ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั 

2. อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตนอนั

เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดั

จาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 3 

วนัทาํการ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณี

หน่ึง ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อ

ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุน

หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

ได ้

2. กรณีท่ีเอกสารหรือขอ้มูลท่ีบริษัทจัดการไดร้ับจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่

ครบถว้น 

3. กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอก

เงิน หรือการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายต่างๆ เป็นตน้ 

4. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ี

บริษัทจดัการเห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผล

เสียหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือ

ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการเป็นหลกั 

5. กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา 

พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา 

รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้ นและดําเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกา 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดผูล้งทุนกลุ่มพิเศษ(สะสม

มูลค่า) เป็นการชัว่คราวหรือถาวรตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทราบล่วงหน้าอยา่ง

น้อย 3 วนัทาํการผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 

วนันับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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ช่องทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ 

และขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี : 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888
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เครื่องมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการมี

ดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เครื่องมือการกาํหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกาํหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มูลค่าขั้นตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด   

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจดัการอาจ

พิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ

ปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคํานวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Swing 

Pricing) (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

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

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลบัเขา้กองทุน อยา่งไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้

วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืน

หน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเง่ือนไข และอัตรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ือง

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัทาํการน้ัน 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณา

ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคล้องกับกองทุน

ปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะเรียกเก็บ

ในอัตราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

(swing pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งกาํหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตร

การคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (อตัรา Swing Factor) และ Swing Threshold 

โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณ

การซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือ
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สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลา

และเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วนของ

มูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 

Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณจากมลูค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

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

ADLs แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่ละ

ครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพิ่มไดไ้ม่เกิน

อตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ทาํการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา

และหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน  ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดําเนินการใดๆ ท่ีไดด้ําเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้

เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน

ของวนัทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ได้

รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ือง

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุน

ปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

พิจารณาใชอ้ตัรา Swing Factor ในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการ

ในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้
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ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Anti-Dilution 

Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และกําหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพ

คล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุน

รวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึง

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน

จากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 

ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  คาํนวณจากมูลค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถกาํหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

(2) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม การ

ใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุน

ต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกบั

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน ADLs 

threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนดไว ้รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกันได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้กําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทํา

รายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกิน

อัตราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวน

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ทําการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและ
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หรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะไม่เปล่ียนแปลงการดาํเนินการใดๆ ท่ีไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ใน

วนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัทาํการน้ันไม่สามารถ

เรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ือง

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณากาํหนด

อัตรา ADLs ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

- การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จะตอ้ง

แจง้บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัทาํการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละกาํหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัท

จดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ  

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

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่นๆ หากบริษัทจดัการพิจารณา

แลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนท่ี
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เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกันผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จากตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีทําใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิบติักบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีทาํรายการดว้ย ทั้งน้ี 

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

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่นๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัท

จดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้า ซ่ึง

จะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ี

ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

กองทุนปลายทางได ้

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะกาํหนด

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการใน

การพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัทาํการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 

Threshold ได ้บริษัทจดัการมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 
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โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขาย

สินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน 

หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ

ภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํไดเ้พื่อให้

สามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกําหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัทําการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 

เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช้ 

Redemption Gate 

4. คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทาํรายการใน

วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกใหม่

ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลาํดบัก่อน-หลงัของคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาํสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้ม่ือบริษัท

จดัการมีระบบงานสาํหรบัรองรบัการยกเลิกคาํสัง่ดงักล่าว และเม่ือบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัทจดัการจะ

เปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะทําการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ท่ี

ประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพ

คล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรับลดไดไ้ม่ตํา่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่

เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดาํเนินการระหว่างการทาํ Redemption Gate ไดแ้ก่ การ

ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกาํหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคาํสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีถูกยกเลิกคาํสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ือง

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทาํการน้ัน 
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 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

กาํหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน และกาํหนดระยะเวลา

ท่ีจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รอืจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจัดการสามารถดําเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วันทําการ เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จาํเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจาํเป็น

ตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

รวมทั้งกรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี

เกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั 

1. ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวม 

2. มีเหตุการณ์ท่ีทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

3. มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์
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และตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน.

11/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

- การดาํเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชาํระหน้ี (side pocket)  

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

การกาํหนดวิธีการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสาํคญัต่อมูลค่า

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาํหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล เม่ือ

ไดร้บั ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถใชว้ิธีการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนโดยบนัทึก

มูลค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วนัท่ีไดบ้นัทึกมูลค่าดงักล่าวเป็นผู้

มีสิทธิท่ีจะไดร้บัเงินภายหลงัจากท่ีสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นน้ันได ้
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สิทธิและขอ้จาํกดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จาํกดัการใชสิ้ทธิออกเสียง : 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ

หน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็ม

ตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

 

ขอ้จาํกดัในการโอน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมายหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม 

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล 

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน 

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้เช่น กรณีการแกไ้ขหนังสือสมุดบญัชี

แสดงสิทธิท่ีเกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซ้ือขาย เป็นตน้ 

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้ 

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 สาํหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานการรบัโอนตามกฎหมาย 

 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทําการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอน

ภายใน 30 วนันับแต่วนัรับคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้ับโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบัญชีแสดงสิทธิตาม

กาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยู่ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่มีสิทธิ

โอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน และไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจาํนําเป็นหลกัประกนั 

    

การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลกัฐาน 

โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่ง

ลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
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(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในหวัขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุน”) 

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

กองทุนรวม : 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้

สิ ท ธิ อ อ ก เ สี ย ง ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ ้น ไ ด้ ต า ม วิ ธี ก า ร ท่ี ป ร ะ ก า ศ ใ น  website ข อ ง บ ริ ษั ท จั ด ก า ร 

(www.kasikornasset.com) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน : 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2230 2240-1 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไม่มี 

 

ธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์: 

เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 

20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ดงัน้ัน บริษัทจดัการจะจดัใหมี้ระบบงานท่ีป้องกนัธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้าร

บริหารจดัการของ บลจ. เดียวกนั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตน้ทางและ

กองทุนรวมปลายทางโดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท่ี้ www.kasikornasset.com    

 

การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย : 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่

ของบริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

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

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุน 

 

รายช่ือคณะกรรมการ : 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ    

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ                                                                   

นางนิศานาถ อูวุ่ฒิพงษ์         กรรมการ       

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์     กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้ริหาร : 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพ็ชราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายพีรภทัร ฝอยทอง   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

จาํนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ : 

จาํนวน 240 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565) 
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มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ : 

1,066,027,877,258.85  บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565) 

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน : 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่าย 

นายภราดร เอี่ยวปรีดา   ผูร่้วมบริหารฝ่าย 

นางสาวนินัทธ ์วงศเ์สง่ียม   ผูบ้ริหารกองทุน  

นายสารชั อรุณากูร   ผูบ้ริหารกองทุน  

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน  

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน  

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ : 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

พีรกานต ์ศรสีุข - Master of Science in 

Finance, London School of 

Economics and Political 

Science (LSE),  

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- Product Controller (Associate) 

Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE 

BANK (LONDON, UNITED KINGDOM) 

-Risk & Control Analyst 
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ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

Exotic Trade Review (Equity & Rates 

Derivatives), DEUTSCHE BANK (LONDON, 

UNITED KINGDOM) 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

ชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน,  

University of Texas at Austin 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาการบญัชี (International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 

วีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

- ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ความท่ีรบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 

  

http://www.kasikornasset.com/
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รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

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

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

 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)  โทร. 02-359-0000 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั โทร. 02-820-0100 

 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลธ ์คอนเซปท ์จาํกดั โทร. 02-250-7907-9 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จาํกดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จาํกดั โทร. 02-026-5100 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคเคพี ไดม ์จาํกดั  

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั โทร. 02-672-5999 

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-080-2888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จาํกดั โทร. 02-695-5555 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จาํกดั โทร. 02-697-3700 

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จาํกดั โทร. 02-949-1000 
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 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จาํกดั โทร. 02-207-2100 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกดั โทร. 02-030-3730 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั โทร. 1240 กด 8 

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

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

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์: ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2230 2240-1 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

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  
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

อตัราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) 

- การลงทุนในหน่วยลงทุน CIS ลงทุนไม่เกิน ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ

สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาท่ีมีอนัดบั

ความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหน่ึง ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋

แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือสถาบนั

การเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ธนาคารพาณิชย ์

บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์และบรรษัทตลาดรอง

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การทาํธุรกรรม reverse repo ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การทาํธุรกรรม securities lending ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การลงทุนในตราสารท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน SET หรือ

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ / ตราสารหน้ี ตราสาร

ก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ

ผูอ้อกตราสารตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(non- investment 

grade/unrated) (total SIP) 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 15 

- การทาํธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลด

ความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

- การทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง

ไม่เกิน 100% ของ NAV 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

- การลงทุนในหุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสาร 

Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน  

(financial liability) ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน 

- การลงทุนในหน่วย CIS / infra / property ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย  

CIS / infra / property 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม  

ของรอบปีบญัชีตั้งแตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2562  ถึงวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 

รายการท่ีเรียกเก็บ อตัราตามโครงการ(3) เรียกเก็บจริง(3) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(3) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(3) 

ปี 64/65 

1. คา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ)(4) 

1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ท่ีประมาณการได ้

    

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ(8) ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 1.03 1.18* 1.28 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.03 0.03 0.03 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.04 0.04 0.04 

1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ท่ีประมาณการไม่ได ้

ตามท่ีจ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี 

   

 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง

แรก 

ไม่เกิน 1.07 ของจาํนวน

เงินทุนของโครงการ 

- - - 

 ค่าโฆษณาภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง

แรก 

ไม่เกิน 1.07 ต่อปีของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

0.01 - - 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(5) ตามท่ีจ่ายจริง 0.00 0.01 0.01 

รวมค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด(6) ไม่เกิน 4.0125 ตอ่ปี 1.11 1.26 1.36 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)  

2.1 ค่าธรรมเนียมการขาย(7) ไม่เกิน 3.00 1.50 1.50 1.50 

2.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน(7) ไม่เกิน 3.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

2.3 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ

หรือขายหลกัทรพัยเ์ม่ือมีการสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วย

ลงทุน(2) 

ไม่เกิน 0.75 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

2.4 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนของกองทุนตน้ทาง หรือค่าธรรมเนียมการขาย

ของกองทุนปลายทาง แลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 

3. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

3.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.3 ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

3.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัท

จดัการ หรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

 

* บริษัทจดัการปรบัเพิ่มค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนเป็น 1.2840% ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ตั้งแต่วนัท่ี 7 พ.ค. 2564 เป็นตน้ไป 
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(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย

ดงักล่าวเพิ่มขึ้ น 

(2) ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรพัยจ์ะคาํนวณเขา้ไปในราคาขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดงักล่าวไป

ชาํระเป็นค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายหลกัทรพัย ์ตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือสัง่ซ้ือ

หรือสัง่ขายหลกัทรพัย ์โดยเรียกเก็บเขา้กองทุน  

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้  

(4) มลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการ

จดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(5) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกินรอ้ยละ 0.0107 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

(6) ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจาการซ้ือขายหลกัทรพัย ์

(7) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) และหรือกองทุนรวม

โครงสรา้งพื้ นฐาน (Infrastructure fund) ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) 

บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซํ้าซอ้นกับกองทุนรวมปลายทาง โดย

กองทุนปลายทางจะยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บักองทุนตน้ทาง 

(8) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) และหรือกองทุนรวม

โครงสรา้งพื้ นฐาน (Infrastructure fund) ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) 

บริษัทจดัการจะไม่คิดธรรมเนียมการจดัการซํ้าซอ้นกบักองทุนรวมปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตวัอยา่ง เช่น 

กองทุนรวมตน้ทางมี NAV 1,000 ลา้นบาท โดยไดจ้ดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนรวมปลายทางซ่ึงอยู่ภายใตก้าร

บริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั 100 ลา้นบาท กองทุนรวมตน้ทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจาก 

(1) เงินลงทุน 900 ลา้นบาทในอตัราท่ีกองทุนรวมตน้ทางกาํหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลา้นบาทในอตัราท่ี

กองทุนรวมปลายทางกาํหนด เป็นตน้  
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้  

วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 
 

 
 

 

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุน  

หรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
 

 
 

 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้  กบัเกณฑม์าตรฐาน 

(1) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏทิินยอ้นหลงั  

                                                                    ( % ต่อปี) 

ปี 2561* 2562 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -4.07 39.01 32.76 -9.28 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -6.55 32.66 37.99 6.18 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน 

10.34 15.58 19.02 19.27 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

12.83 21.37 25.82 19.64 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัทาํการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

 

(2) ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

  ตั้งแต ่

ตน้ปี  

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%ตอ่ปี) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

10 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแต่

จดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -32.95 -9.28 -11.93 -31.49 -5.11 N/A N/A 1.95 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -26.87 -7.90 -8.06 -27.01 4.79 N/A N/A 7.49 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน (%ตอ่ปี) 

24.95 28.76 23.89 24.33 21.02 N/A N/A 19.85 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** (%ตอ่ปี) 

23.92 24.94 21.75 23.30 23.14 N/A N/A 22.75 

** ตั้งแต่ 2 กนัยายน 2565 เป็นตน้ไป กองทุนเปล่ียนตวัช้ีวดัเป็นดชันี MSCI China A Onshore (100%) ปรบั

ดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

90% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 10% 

ก่อนวนัท่ี 2 กนัยายน 2565 กองทุนใชด้ชันี MSCI China A Onshore (100%) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 75% และปรับดว้ยอตัรา

แลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 25% เป็นตวัช้ีวดั 

*** ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัทาํขึ้ นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน

ของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown)  ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือนับตั้งแต่จดัตั้ง

กองทุน ในกรณีท่ีกองทุนจดัตั้งมาไม่ถึง 5 ปี) จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -51.74%  
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จาํกดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ัญลักษณ์ตัวอกัษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจาํนวน 8 

อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัตํา่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและ

ยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณมี์ความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงตํา่มาก บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัตํา่ บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูง

กว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี

ความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุด และมีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม

อื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํา่มาก มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืน

เงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้ับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ 

มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงตํา่ มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบั

เครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

 

’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า มี

ความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบั

อนัดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า  อนัดับเครดิตน้ีเป็นอนัดับเครดิตตํา่สุดในกลุ่มของอนัดับเครดิตในระดบัน่า

ลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings) 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นสาํหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกาํหนดเม่ือเปรียบเทียบกบั

ผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช ์

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบ

กับผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะกําหนดใหก้ับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้า

ประกนัโดยรฐับาล ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสญัลกัษณ ์“+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบั

ความน่าเช่ือถือท่ีกาํหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามกาํหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่อาจ

เทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาํระ

หน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีไดร้ับ

การจดัการจดัอนัดบัท่ีสงูกว่า 



 
กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิต้ี                              49 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวสาํหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอนัดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช์

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้า

ประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็

ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ี

โดยตรงตามกาํหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือใน

ประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี 

มีความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถ

ในการชําระหน้ีไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้ับการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดับความน่าเช่ือถือทุกอนัดับ เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติม

ต่อจากอนัดับความน่าเช่ือถือสาํหรับประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบั

ความน่าเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อทา้ยดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเช่ือถืออันดับ 

”AAA(tha)” หรืออนัดบัท่ีตํา่กว่า “CCC(tha)” สาํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว  
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อกตรา

สารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตรา

สารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผูอ้อก

ตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีน้อย

กว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจาก

ความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตรา

สารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปได้ท่ีผู ้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชําระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ชําระหน้ีอยู่ในปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

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

เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 



 
กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิต้ี                              51 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการชาํระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับการจัดอันดับเครดิตท่ี P-1 สําหรับเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับการจดัอนัดับเครดิตท่ี P-2 สาํหรับเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 สาํหรบัเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตตํา่หรือน่ากงัวลและมี

ความไม่แน่นอนในความสามารถในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s บริษัท

ผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตรา

สารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผูอ้อก

ตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีน้อย

กว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจาก

ความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตรา

สารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปได้ท่ีผู ้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชําระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ชําระหน้ีอยู่ในปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
 

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือท่ีเรียกว่ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ

การลงทุนไดภ้ายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือ ตวัแทนหรือนายหน้าประกนั

ชีวิตท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี การซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้กาํหนด และวิธี

ปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนจึง

ควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ และ

บริษัทประกนัชีวิตอาจจะใชว้ิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit-

Linked Life Policy) ได ้ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั โดยประกาศ

ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

ขอ้กาํหนดเก่ียวกับการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตมีดงัน้ี ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ 

(1) มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน

บญัชีขัน้ตํา่  

ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตน้ัน บริษัทจดัการไม่กาํหนดมูลค่าขั้นตํา่ของการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน มลูค่าขัน้ตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่  

อย่างไรก็ตาม แบบประกนัชีวิตควบการลงทุน มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนั ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ใชสิ้ทธิตามกรมธรรมป์ระกนัได ้เช่น การเวนคืนกรมธรรม ์และมีสิทธิในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เลือกสดัส่วนการ

ลงทุนแต่ละกองทุน การขอสบัเปล่ียนกองทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน ซ่ึงแบบประกนัชีวิตควบ

การลงทุนน้ีมีค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิต เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นตน้ ดงัน้ัน บริษัทประกนั

ชีวิตอาจมีขอ้กาํหนดในเร่ืองมูลค่าขั้นตํา่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํา่ของการสัง่ขายคืน จาํนวนหน่วย

ลงทุนขั้นตํา่ของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํา่ และจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี

ขั้นตํา่ ซ่ึงอาจแตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุนสามารถศึกษาขอ้กาํหนดดงักล่าวได ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์และหรือเอกสารประกอบการขายท่ี

จดัทาํโดยบริษัทประกนัชีวิต  

 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต 

หรือตัวแทนท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งน้ี 

ระยะเวลาในการสัง่ซ้ือจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดย

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารและเงินจองซ้ือครบถว้น และไดพ้ิจารณาอนุมติั

กรมธรรมแ์ลว้ และจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการไดร้ับเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ํารายการขายหน่วย

ลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผูล้งทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่

ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวติ อาจปฏเิสธคาํสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนของผูล้งทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต พิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบ

ทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต และหรือคาํสัง่ดงักล่าวหรือผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีอาจเขา้ข่าย

ลกัษณะการกระทาํผิดการทาํธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการฟอกเงินและการ
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สนับสนุนการก่อการรา้ย หรือผูล้งทุนเขา้เง่ือนไขเป็นบุคคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตมีขอ้สงวนสิทธิในการพิจารณา

รบัประกนั  

 

(3) การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(3.1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน

ผ่านบริษัทประกนัชีวิต ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตอาจกาํหนดมูลค่าขั้นตํา่ในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการ

ขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามท่ี

ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชีวิต และหรือเอกสารการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้ับจากบริษัทประกันชีวิต โดย

ระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด และคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะมี

ผลเม่ือบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตน้ันๆ  

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจาํนวนหน่วย

ลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษทัประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือในกรมธรรม ์ 

(3.2) การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

บริษัทประกนัชีวิตอาจดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจาํทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุน

มาชําระค่าการประกนัภยั ค่าใชจ้่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์ตามอตัราและ

วิธีการท่ีกาํหนดในกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใชจ้่ายดังกล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็น

รายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสุดไดต้ามช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยใน

เอกสารประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต  

 

(4) การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวิตภายใน 5 วนัทําการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทําการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทําการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งใน

ต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกาศกาํหนด 

บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าท่ีตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากบริษัทจดัการใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีซ้ือประกนั

ชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่า

หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งใน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา และมีวิธีการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามท่ี

บริษัทประกนัชีวิตกาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน  

 

(5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บับริษัทประกนัชีวิตภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิต

ควบการลงทุน ภายใน 15 วนัทําการนับตั้งแต่วนัถัดจากวนัสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

สงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ

การลงทุน อน่ึง บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และการขายคืนหน่วย

ลงทุนตามขอ้ (3) (3.1) ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน  
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(6) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรม ์โดยส่งคาํสัง่ตามแบบฟอรม์ท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวม

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนดไวเ้ท่าน้ัน โดยตอ้งเป็นการทาํรายการผ่านบริษัท

ประกนัชีวิต การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง 

(กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการนํา

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซ่ึงไดห้กัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน(ถา้มี) เพื่อนําไป

ชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กิดรายการดังกล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วย

ลงทุน  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราวและหรือถาวรใน

กรณีท่ีบริษัทประกนัชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจาํนวน

ท่ีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางตํา่กว่าจาํนวนขั้นตํา่ท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนดในการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนเม่ือส้ินวนัทาํการ

ท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ และทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี)  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนเม่ือส้ินวนัทาํการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง หรือวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทประกนัระบุให้

เป็นวนัทาํการซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง โดยจะตอ้งเป็นวนัทาํการท่ีบริษัทถือว่าไดร้บัชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน

แลว้ ทั้งน้ี มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายและราคารบัซ้ือคืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนขา้งตน้

จะตอ้งเป็นราคาท่ีไดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

 

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตทุกวนัและเวลาทาํการตามท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตกาํหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใหช้ดัเจน ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่

ดําเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตระบุไวใ้นแบบฟอร์มหรือ

กรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะยกเลิกคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวทนัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบ  

ผูล้งทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนน้ันได้

เสร็จส้ินสมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

บริษัทประกนัชีวติจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือยนืยนัการทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 

วนัทาํการ นับแต่วนัท่ีไดด้าํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน สาํหรบักรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติัและ

การปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรบัคาํสัง่ครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็น

รายงานรายปี แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนไดต้ามวิธีท่ีบริษัทประกนั

ชีวิตกาํหนด  
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(7) วนัและเวลาในการขายหน่วยลงทุน รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือ ขาย หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตไดทุ้กวนัและเวลาทําการท่ี

บริษัทประกนัชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถทาํรายการเก่ียวกบักองทุน ไดแ้ก่ การซ้ือหน่วยลงทุน 

(การชาํระเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต) 

การสับเปล่ียนกองทุน การสับเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติัได ้โดยส่งคาํสัง่ตาม

แบบฟอรม์และปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด  

 

(8) สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี

เพียงอยา่งเดียว ดงัน้ี  

(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด

ทั้งส้ิน  

(ข) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจาํนําเป็นหลกัประกนั  

(ค) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการทาํกรมธรรมป์ระชีวิตควบการลงทุนภายใน 

15 วนัหลงัจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการขายหน่วย

ลงทุนกบับริษัทจดัการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้บัคาํสัง่ขายคืนและไดท้าํรายการขายคืนหน่วยลงทุนแลว้  

(ง) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเม่ือซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกนัชีวิต

จะทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคาํสัง่ซ้ือและขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจัดการในนามของ

บริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้ับขอ้มูล

กองทุนอาจล่าชา้กว่าไดร้บัจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นตน้  

(จ) สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบ้ียประกนัในการลงทุนในกองทุนรวม  

(ฉ) สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต  

(ช) สิทธิในการไดร้บัทราบรายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีรบัจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ี

เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตน้ัน  

(ซ) สิทธิในการรับทราบขอ้มูลเก่ียวกับช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งช่ือ และเลขท่ี

ใบอนุุญาตตวัแทนประกนัชีวิต  

(ฌ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัคาํแนะนําเพื่อซ้ือหน่วย

ลงทุนน้ัน ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(ญ) สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการ

ตดัสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูใ่นขัน้ตอนการดาํเนินการเพื่อการควบกองทุน

รวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นตน้  

(ฎ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ี

ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซ้ือกรมธรรม ์รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืนหน่วย

ลงทุน เป็นตน้  

(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรบัการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  

(ฐ) สิทธิในการรอ้งเรียนผ่านช่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียนตามท่ีบริษัทกาํหนด  

บริษัทจดัการ และบริษัทประกนัชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ

อื่น  
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(9) การจดัส่งรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(1) การจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาํปีของกองทุน  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หลงัจาก

ท่ีไดร้บัเอกสารจากบริษัทจดัการ  

(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

บริษัทประกันชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงสถานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินดงักล่าวไดท้างโทรศพัท ์หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด หรือ

ร้องขอรายงานแสดงสถานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหน่ึงครั้งโดยไม่เสีย

ค่าธรรมเนียม  

 

(10) ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บจากบริษัทประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน  

บริษัทจัดการอาจยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายและหรือค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้ับบริษัท

ประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกนัชีวิตอาจพิจารณาเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต

ควบการลงทุนหรือตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด 
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดังน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งน้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนไม่ไดข้ึ้ นอยู่สถานะทางการเงินหรือผลการ

ดาํเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิง

ในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมไดท่ี้

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ www.kasikornasset.com 

3. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้

สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มลูไดท่ี้บริษัท

จดัการ ตวัแทน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีกําหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) 

8. กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบ้ริษัทจดัการเดียวกนัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของ

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการ

ลงทุนท่ีเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทาง โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ

ขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และมาตรการป้องกนัไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

9. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือมีความเขา้ใจในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม

ของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

10. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

11. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคา

หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

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