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K Positive Change Equity Fund : K-CHANGE
ลักษณะสาคัญ
ประเภท
อายุโครงการ
วันที่ได้รบั อนุมตั ิให้จดั ตั้ง
และจัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
ไม่กาหนด
10 เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562
1 พฤษภาคม – 30 เมษายน

ประเภทและนโยบายการลงทุน และผลตอบแทน
1. ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ซึ่งเป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของ กองทุน Baillie
Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองทุ น หลั ก ) โดยอยู่ ภ ายใต้ก ลุ่ ม
Baillie Gifford Investment Funds ICVC ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทัว่ โลกของบริษัทซึ่งเป็ น
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม ตามดุลย
พิ นิ จ ของ Baillie Gifford & Co Limited ซึ่ งรวมถึ งบริ ษั ท ต่ า งๆที่ ส นั บ สนุ น ให้เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงใน
หลายๆด้าน แต่ไม่จากัดเพียงด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ ด้านการศึกษา ด้านความเท่าเทียมทางสัง คม ด้าน
คุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็ นต้น โดยมีการลงทุนแบบ
กระจุกตัว กองทุ นหลักได้รับอนุ มัติให้จัดตั้งโดย Financial Conduct Authority (FCA) โดยเป็ นกองทุน
non-UCITS ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ฎเกณฑ์ FCA’s Collective Investment Schemes sourcebook (COLL) และ
เป็ น Alternative Investment Fund (AIF) ที่ อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ FCA’s Investment Funds Sourcebook
(FUND) กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Baillie Gifford & Co Limited โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของสหราชอาณาจัก ร (United Kingdom) ซึ่ ง เป็ นสมาชิ ก สามัญ ของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
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Baillie Gifford Positive Change Fund (กองทุ น หลั ก ) แบ่ ง หน่ วยลงทุ น ที่ เ สนอขายออกเป็ นคลาส
(Class) ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นตา่ ของการสัง่ ซื้ อและมูลค่าคงเหลือขั้นตา่
โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนี ยม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกาไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผูล้ งทุน
หรื อ ลัก ษณะอื่ น ๆ ทั้งนี้ กองทุ น เปิ ดเค พอสซิ ที ฟ เชนจ์ หุ น้ ทุ น จะลงทุ น ใน Class B accumulation
(GBP) ซึ่งเป็ น Class สาหรับผูล้ งทุ นทัว่ ไปและไม่จ่ายเงินปั นผล โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะ
พิจารณาเปลี่ยนแปลง Class ที่ลงทุน โดยคานึ งถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ
และไม่ถือว่าเป็ นการดาเนิ นงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่า ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่สหราชอาณาจักร โดยใช้สกุลเงินปอนด์
สเตอร์ลิง (GBP) เป็ นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนื อจากสหราชอาณาจักร และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคานึ งถึงประโยชน์ของกองทุน
เป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วันโดยจะติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
และที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
สาหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้
หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่า งประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และสัญญา
ซื้ อขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management) โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อเป็ นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุ นให้สูงขึ้ น หรื อเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non –
Investment Grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งใน
และต่างประเทศ ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็ นหุน้ ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
สัง่ รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผูอ้ อกหุน้ ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการ
ดาเนิ นการกระจายการถือหุน้ รายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุน้
สามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุน
รวมหน่ วยลงทุ น (Fund of Funds) หรื อเป็ นกองทุ นรวมที่ มีการลงทุ นโดยตรงในตราสาร และ/หรื อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทาให้
ระดับความเสี่ ยงของการลงทุ น (risk spectrum) เพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามดุ ลยพินิจของผูจ้ ัด การ
กองทุนซึ่งขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยบริษัท
จัด การจะด าเนิ น การแจ้ง ให้ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 30 วัน ก่ อ นด าเนิ น การ
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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นโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ไม่จ่ายเงินปั นผล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่าเป็ นสกุ ลเงินปอนด์สเตอร์ลิง แล้ว ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเที ยบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน 90% และปรับ ด้ว ยอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บกับ ค่ า สกุ ล เงิ น บาท ณ วัน ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน 10%
3. ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน
ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้ นของเงินลงทุนที่นาไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัททัว่ โลก
ซึ่งเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม
ตามดุลยพินิจของ Baillie Gifford & Co Limited ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
1.1 กองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ เป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 กองทุนมีการแบ่ง
ชนิ ดของหน่ วยลงทุนออกเป็ น 2 ชนิ ด ดังนี้
1. ชนิดสะสมมูลค่า (K-CHANGE-A(A)) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปที่ตอ้ งการรับผลตอบแทน
จากส่ ว นต่ า งของการลงทุ น (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์ จ ากการลงทุ น (Total
Return)
2. ชนิดเพื่อการออม (K-CHANGE-SSF) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการออมเงินระยะยาวและ
ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเริ่มเสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป
1.2 กองทุนนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด
18,000 ล้านบาท
1.3 กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่าใด
 ผูล้ งทุ นที่ ให้ความสาคัญกับการลงทุ นที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ให้กบ
ั สังคม
ควบคู่กบั การสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ
 ผูล
้ งทุ นที่ สามารถรับความผันผวนของราคาของตราสารทุ นที่ กองทุ นหลักไปลงทุ น ซึ่งอาจ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้ นหรือลดลงตา่ กว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
 ผูท
้ ี่สามารถลงทุนได้ต้งั แต่ 5 ปี ขึ้ นไป
 ผูล้ งทุนในหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการออมเงินระยะยาวและ
ได้รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี โดยต้องถือหน่ วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นั บตั้งแต่วนั ที่ซื้อ
หน่ วยลงทุน เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
1.4 ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
 ผลการดาเนิ นงานของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
 ปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุน
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
1.5 กองทุนนี้ มีผปู ้ ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
1.6 กองทุนนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
30 เมษายน ของทุกปี
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1.7 คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
หรือตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง
1.7.1 กองทุ น ก าหนดอัต ราส่ว นการลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้า (Derivatives) หรือ
ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างไร
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจากัด
net exposure ที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ต้องไม่เกิน ร้อยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงใน
อัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศกาหนด โดยรายละเอียดการคานวณมูลค่าการลงทุนหรือมี
ไว้ซึ่งสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการคานวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
1.7.2 ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า(Derivatives) หรือ
ตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงิ นทุนของกองทุนเป็ น
อย่างไร
หากราคาหลัก ทรัพ ย์อ า้ งอิ งมี ค วามผัน ผวนมาก หรื อ ทิ ศ ทางการลงทุ น ไม่ เป็ นไปตามที่
คาดการณ์จนอาจทาให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรือตราสาร
ที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อย
ละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องที่ มีผลกระทบต่ อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุ นในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคานวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา
1.8 กองทุ น ต่า งประเทศที่ ก องทุ นลงทุ น มี น โยบายการลงทุ น ปั จ จัย เสี่ ย งที่ ส าคัญ และผลการ
ดาเนินงานอย่างไร
ลักษณะสาคัญของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
ชื่อกองทุนหลัก
Share Class
วันที่จดั ตั้งกองทุน
ประเภทกองทุน
อายุโครงการ
สกุลเงิน
บริษทั จัดการ
ISIN
Bloomberg Code
ตัวชี้ วัด
วันทาการซื้ อขาย
Website

Baillie Gifford Positive Change Fund
Class B accumulation (GBP)
Class สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปและไม่จ่ายเงินปั นผล
3 มกราคม 2560
กองทุนตราสารแห่งทุน
ไม่กาหนด
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
Baillie Gifford & Co Limited
GB00BYVGKV59
BGPCBAG:LN
ดัชนี MSCI All Country World
ทุกวันทาการซื้ อขายของกองทุนหลัก
www.bailliegifford.com
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วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์ให้เงินต้นเติบโตในระยะยาว
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
ลงทุนในตราสารทุนทัว่ โลกของบริษัทซึ่งเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิง
บวก (Positive Impact) ต่ อ สัง คมโดยรวม ตามดุ ล ยพิ นิ จ ของ Baillie Gifford & Co Limited ซึ่ ง
รวมถึงบริษัทต่างๆที่สนับสนุ นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน แต่ไม่จากัดเพียงด้านต่ างๆ
ดังต่อไปนี้ ด้านการศึกษา ด้านความเท่าเทียมทางสังคม ด้านคุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ
และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็ นต้น โดยมีการลงทุนแบบกระจุกตัว
ค่าธรรมเนียมของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)
 ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (Entry Charge): ไม่มี
 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (Exit Charge): ไม่มี
 ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ (Management Fee): ร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของชนิ ดหน่ วยลงทุน
 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio): ร้อยละ 0.53 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิ ด
หน่ วยลงทุน
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
1) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดทุนจะขึ้ นอยูก่ บั ปั จจัย
ต่ า งๆ อาทิ การคาดการณ์ เ งิ น ปั น ผลและก าไรในอนาคต การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อัต รา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ ย และเงินเฟ้ อ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของหน่ วยลงทุนมีความผันผวนและผู ้
ลงทุนอาจจะไม่ได้รบั เงินต้นคืน
2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่
เนื่ องจากกองทุ น มุ่ งเน้น ที่ จะลงทุ น ในตลาดทุ นในประเทศตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging Market)
โดยทัว่ ไปตลาดประเทศกาลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่มักจะมีขนาดเล็ กและมีสภาพคล่ องตา่
รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และข้อกฎหมายต่างๆ เมื่อเทียบกับประเทศ
พัฒนาแล้ว การลงทุนในประเทศดังกล่าวจึงมักจะเผชิญกับความเสี่ยงสูงกว่าตลาดของประเทศที่
พัฒนาแล้ว และมีอีกหลายปั จจัย อันได้แก่ ข้อจากัดด้านการลงทุนและการนาเงินกลับเข้าประเทศ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาด ตลาดมีขนาดเล็กซึ่งส่งผลให้สภาพ
คล่องตา่ อาจทาให้กองทุนไม่สามารถจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม นโยบาย
ภาษี ของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มนั ่ คงทางการเมืองและ
ภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข้อกฎหมายหรือข้อจากัดอื่นๆในระดับประเทศ รวมถึงความ
ไม่พร้อมของระบบการชาระราคา เป็ นต้น ผูล้ งทุนควรตระหนั กว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของ
ตลาดเกิดใหม่น้ันอาจมีสภาพคล่องตา่ กว่าการลงทุนในประเทศพัฒนาแล้ว
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3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่ องจากกองทุนหลักลงทุนในสินทรัพย์หลายสกุลเงิน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนและผลตอบแทน หลักทรัพย์ที่กองทุนหลัก
ลงทุนอาจอยู่ในสกุลเงินที่ต่างจากสกุลเงินของกองทุนหลัก กองทุนหลักจึงอาจได้รบั ผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน
เงินปั นผล และดอกเบี้ ยที่กองทุนหลักได้รบั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสามารถส่งผลกระทบ
ต่อราคาของหลักทรัพย์เช่นกัน
4) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว
เนื่ องจากลงทุนในตราสารทุนอย่างจากัดจานวน และอาจมีการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ ง
มากเกินไป ซึ่งอาจเป็ นการเพิ่มความเสี่ยงของความผันผวนของผลการดาเนิ นงานในระยะสั้นได้
การสรุปสาระสาคัญในส่วนของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund (กองทุนหลัก) ได้
ถู กคัดเลื อกมาเฉพาะส่วนที่ สาคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้ น ในกรณี ที่มี
ความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ

ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก
ผลการดาเนินงานแบบปั กหมุด

กองทุนหลัก
ตัวชี้ วัด*

6 เดือน

1 ปี

-24.1%
-3.3%

-14.5%
4.7%

3 ปี
(ต่อปี )
23.1%
11.3%

5 ปี
(ต่อปี )
22.3%
10.7%

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทนิ

กองทุนหลัก
ตัวชี้ วัด*

2561
5.4%
-3.3%

2562
25.9%
22.4%

2563
80.1
13.2

2564
10.8%
20.1%

* ตัวชี้ วัด คือ MSCI All Country World Index

หมายเหตุ:
- ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
- ข้อมูลจาก Factsheet กองทุนหลัก ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุน้ ทุน

7

1.9 ผูล้ งทุนสามารถซื้ อกองทุนนี้ ควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit Linked) ได้หรือไม่
กองทุนนี้ เปิ ดให้ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต โปรดติดต่อบริษัท
ประกันชีวิตเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
การซื้ อหน่ วยลงทุนควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนดและวิธีปฏิบตั ิที่ แตกต่างไปจาก
การซื้ อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน รายละเอียดของกรมธรรม์ รายละเอียดการซื้ อขาย หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย Unit Linked ก่อนตัดสินใจ
2. ข้อกาหนดในการซื้ อขายและโอนหน่วยลงทุน
2.1 กองทุนนี้ มีวิธีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
การขายหน่วยลงทุน
K-CHANGE-A(A) มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท
K-CHANGE-SSF มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นตา่ ในการสัง่ ซื้ อหรื อสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุน
ให้กบั ผูส้ งั ่ ซื้ อหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือตาม
เงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรับ
บริการต่างๆ ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ซึ่งบริษัท
จัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
อาจให้ทารายการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นตา่ น้อยกว่าที่กาหนดในบางกรณีได้ เพื่อรองรับ
รายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจัดการ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การเปิ ดบัญชี
ส าหรับผู ้ลงทุ น ที่ ยงั ไม่ เคยมี บัญชี ก องทุ น จะต้อ งเปิ ดบัญชี ก องทุ น โดยกรอกรายละเอี ยดและ
ข้อความต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชี
กองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีดงั นี้
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคล
สาเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความ 1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ถูกต้อง
2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจ
บริษัท
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทน
นิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
4) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนาม
แทนนิ ติบุคคล
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคต
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สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถขอรับคู่มือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนด
วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
1. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อ
แสดงความจานงในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน และ
ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการของบริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30
น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
กรณี สั ่งซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคื นหน่ ว ย
ลงทุนรายอื่นที่มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน
หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ และขีด
คร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชี จองซื้ อกองทุ น บลจ.
กสิ กรไทย" ที่ บริ ษัทจัดการได้เปิ ดไว้กับธนาคารต่ างๆ เช่ น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือ
บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกาหนด
กรณีที่สั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน
การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อ
เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื่อกองทุน หรือบัญชีอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่
มิ ใ ช่ เงิ น สด สิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น จะเกิ ด ขึ้ นเมื่ อบริ ษั ทจัด การสามารถเรี ยกเก็ บเงิ นจากเช็ ค
ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้ว
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต
กสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชาระ
เงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาหรับผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนแล้วเท่านั้น
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3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่
K-My Funds และ K PLUS หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายใน
เวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds
และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
4. บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมา่ เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษทั
จัดการกาหนดหรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุน
โดยอัตโนมัติเป็ นประจาตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเงื่อนไขและส่งคาสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังเวลาเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขาย
ใด บริษัทจัดการจะทารายการขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขาย
ถัดไป
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขายหน่ วยลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะต้องเป็ นการให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
แล้ว
เงื่อนไขการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
ในการชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนด้วย
เงิน เว้นแต่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพื่อซื้ อ
หน่ วยลงทุนของกองทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนได้รับเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการ
จัดสรรหน่ วยลงทุนและผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่
ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่บญ
ั ชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็ น
เวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนทราบ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณี ที่บริษัทจัดการทาการปิ ด
บัญชีกองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
การลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษี ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมี
หน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
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บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมเป็ นการชัว่ คราวหรือ
ถาวรหรือยกเลิกหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษี และ/หรือมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของชนิ ด
หน่ วยลงทุ นดังกล่ าวลดลงเหลื อน้อยกว่า 300 ล้านบาทในวันทาการใด และ/หรื อผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุ นของชนิ ดเพื่อการออมที่ เหลื ออยู่ท้ังหมดมีการลงทุ นครบเงื่อนไขตามที่ กฎหมายกาหนด
และ/หรื อ เงื่ อนไขอื่ นใดตามที่ บ ริ ษัท จัด การเห็ นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ นทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ วันที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและรับ
ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุน รวมถึงได้ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นแล้ว
กรณี ที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่
มิใช่เงินสด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน
หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที่บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าว
ต้องอยูภ่ ายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้ ไม่
ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่จดั สรรแล้ว
ในกรณี ที่จานวนเงินที่ระบุในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับ
ชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที่การสัง่ ซื้ อมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียน
กับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนเท่าที่ส ามารถจัดสรรได้
ให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ซื้ อ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุ นในกรณี ที่บริ ษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรในกรณี ดังกล่าวจะทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือ
ต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
การคืนเงินค่าสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ ย (ถ้ามี) ให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่ผู ้
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็ค
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ตามที่ ผูส้ ัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นระบุ ไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 15 วันนั บจากวันที่ บริ ษัทจัดการไม่
สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนหรือวันที่ยุติโครงการแล้วแต่กรณี

การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
K-CHANGE-A(A) มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน 500 บาท
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ 50 บาท
K-CHANGE-SSF มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน ไม่กาหนด
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ ไม่กาหนด
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขัน้ ตา่ ในการสัง่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ให้กบั ผูส้ งั ่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้ นเพื่อ
ประโยชน์ ของผู ้ถือ หน่ วยลงทุ น รวมถึ งกรณี รองรับบริ ก ารต่ างๆ ของบริ ษั ท จัด การและ/หรื อ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศให้ผลู ้ งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจให้ทารายการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดย
มีมลู ค่าขัน้ ตา่ น้อยกว่าที่กาหนดในบางกรณีได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของ
บริษัทจัดการ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ การลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษี ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ
ในใบคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุ นพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ ทาการของบริ ษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30
น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก าร K-Cyber Invest (บริ ก ารลงทุ น ในกองทุ น รวมทาง
อินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อ
ขาย โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน
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3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อ
ขาย โดยสามารถดาวน์ โ หลด K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play
Store (Android)
สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นที่ ได้รับหลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริ ษัท
จัดการจะทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้ นในวันทาการซื้ อขาย
ถัดไป
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น
ได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถ
ยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
การจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณี ตามข้อ "การเลื่ อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน" หรือ "การไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ " ที่ระบุในโครงการ บริษัท
จัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ งั ่ ขายคืน โดยคานวณจากราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น ณ สิ้ นวัน ที่
บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่
สัง่ ขายคืนโดยคูณจานวนหน่ วยลงทุนด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการ
รับซื้ อคืนนั้น
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงิน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่ วยลงทุนที่
สัง่ ขายคืนด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนนั้น
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ งั ่
ขายคืนมีจานวนหน่ วยลงทุนตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขาย
คืน
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็ นผลให้หน่ วยลงทุน คงเหลือตาม
ทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีมลู ค่าตา่ กว่ามูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ บริษัทจัดการอาจ
ดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ในกรณีที่จานวนหน่ วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดที่ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษั ทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์
จะขายคืนหน่ วยลงทุนทั้งหมดตามจานวนเท่าที่ปรากฏอยูต่ ามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ สมบูรณ์ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้ อได้จากจานวนเงินสดของกองทุนให้แก่
ผูส้ งั ่ ขายคืน
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ทั้ง นี้ ส าหรับ การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ การออม บริ ษั ท จัด การจะค านวณต้น ทุ น และ
ผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (First In, First Out :
FIFO) และมีระบบงานในการขายคืนหน่ วยลงทุ น ซึ่งจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกาหนด
การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ
นั บตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการที่คานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลัก ษณะในท านองเดี ย วกับ ธุ ร กิ จ การจัด การกองทุ น รวม และผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งใน
ต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึ่งวันหยุดทาการดังกล่าวหมายรวมถึง วันหยุด
ทาการของกองทุนหลัก วันหยุดทาการของประเทศ/ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนและ/
หรือจดทะเบียนซื้ อขาย และ/หรือวันหยุดทาการของตัวแทนรับคาสัง่ ซื้ อขาย วันหยุดทาการของ
ธนาคารต่างประเทศหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรื อ
วันหยุดทาการอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติม
2.2 กรณีใดทีบ่ ริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล
ดังต่อไปนี้
1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคล
ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
2) บุคคลที่ปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือไม่ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการที่บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
3) ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การได้พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า การสัง่ ซื้ อหน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ดั ง กล่ า วมี
ผลกระทบต่ อชื่อเสียงหรือต่ อความรับผิ ดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรื อมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2.3 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้มี
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่
เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
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(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูก ต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่ อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นตามข้างต้น บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระ
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่อง
ดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
2.4 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม
คาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน
ในกรณีใดกรณีหนึ่ ง ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
2. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รบั จากผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ น
จริงหรือไม่ครบถ้วน
3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้ อหน่ วยลงทุนของผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น
อาจเป็ นการฟอกเงิน หรื อการสนั บสนุ นการก่อการร้าย หรื ออาจมีลักษณะเป็ นการหลี กเลี่ยง
กฎหมายต่างๆ เป็ นต้น
4. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
เช่ น ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น ดังกล่ าวอาจก่ อให้เกิ ดปั ญหาในการ
บริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์
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ของกองทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็ น
หลัก
5. กองทุ น มี วัต ถุ ป ระสงค์ที่ จ ะไม่ เสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กับ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่ง
โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่
เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15
วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2.5 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไปได้
2.6 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
สาหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะคานวณ
ต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (First In,
First Out : FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อ
การออม ไม่ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุ นตามกฎหมาย ดังนั้ น ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นอาจเสียสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
1. สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคื นหน่วย
ลงทุน
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นที่ ประสงค์จะสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนา
ใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ทาการของ
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา
15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
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2. สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ นผ่ านบริก าร K-Cyber Invest (บริ ก ารลงทุ น ในกองทุ น รวมทาง
อินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการ
ซื้ อขาย โดยสามารถสมัครบริ การได้ที่บริ ษัทจัดการหรื อผูส้ นั บสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการ
ซื้ อขาย โดยสามารถดาวน์ โหลดแอปพลิ เคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store
(iOS) และ Play Store (Android)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริ ษัท
จัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการอื่น
(1) กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมออกจากบริษัทจัดการ
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น สามารถสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นได้ โดยกรอกรายละเอี ยดในคาขอสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุน ระบุจานวนเงินหรือจานวนหน่ วยลงทุนที่ตอ้ งการ พร้อมทั้งสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่ วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว
นาไปยืน่ ต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนซึ่งจะส่งมอบหลักฐาน
การรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
(2) กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมเข้าบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการได้ โดยขอรับหนังสือชี้ ชวนเสนอ
ขายหน่ วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคาสัง่ ซื้ อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการ โดยกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆในใบคาสัง่ ซื้ อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ส าหรับผูล้ งทุ นที่ ยังไม่ เคยมี บัญชี ก องทุ น จะต้อ งเปิ ดบัญชี ก องทุ น โดยกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
หรือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน
ปั จจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างชนิ ดหน่ วยลงทุนภายใต้
กองทุนเดียวกันได้
ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมไปยังหน่ วยลงทุนชนิ ดอื่นไม่ถือเป็ นการโอนย้าย
การลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไม่
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด
การสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมในกรณี ที่ เกิ ดเหตุการณ์ตามหัวข้อ "การเลิก
กองทุนรวม"
การด าเนิ น การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ดัง กล่ า วบริ ษั ท จัด การถื อ ว่ า ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
มอบหมายให้บริษัทจัดการเป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของ
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บริ ษัทจัดการตามเงื่อนไขที่ กาหนดในหัวข้อ "การเลิ กกองทุ นรวม" หากไม่สามารถสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการ
จะดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษี อากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่
สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท
จัดการกาหนด สาหรับการสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายถัดไป
กรณี สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นเข้ากองทุ น บริ ษั ท จัดการอาจเปิ ดให้ผู ้ถือหน่ วยลงทุ นสามารถสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
กาหนด
ทั้งนี้ บริ ษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นของกองทุ น ต้นทางให้กองทุ นปลายทาง
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วนั ชาระเงินค่า
ขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทาการซื้ อขายของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทาการซื้ อขายถัดไป ซึ่งอาจเกิน
ระยะเวลาที่ กาหนดได้ เว้นแต่ เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าว
ให้แก่กองทุนรวมเพื่อ การออมที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะซื้ อหน่ วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที่
รับผิดชอบดาเนิ นการดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในคาขอสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนที่สมบูรณ์แล้วดังกล่าว
ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณี สับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จัด การจะใช้ร าคาขายและราคารับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น
ดังต่อไปนี้
1) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวัน
ทาการซื้ อขายที่ บ ริ ษั ท จัด การหรื อ ผู ้ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ได้รับ ค าสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทา
รายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน (ถ้ามี)
2) การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ น
วันทาการซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางหรือ ณ สิ้ นวันทาการก่อนหน้า วันทา
การซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี่ยนระหว่างชนิ ดหน่ วยลงทุน
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3.1) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นชนิ ดหน่ วยลงทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขายที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รับ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้
ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่ าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน (ถ้ามี)
3.2) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นชนิ ดหน่ วยลงทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน
ณ สิ้ นวันทาการที่ คานวณมูลค่าหน่ ว ยลงทุ น ของชนิ ด หน่ ว ยลงทุ นต้นทางที่ บริ ษั ทจัด การหรื อ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วย
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
สิทธิในหน่วยลงทุน
สิ ทธิ ในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นปลายทางของผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุ นปลายทาง
ได้รบั ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวตามที่บริษัท
จัด การเห็ น สมควร ทั้งนี้ บริ ษั ท จัด การจะแจ้งให้ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบก่ อ นการปิ ดรับ คาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนชัว่ คราวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.7 กองทุนนี้ กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
อย่างไร
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2. การโอนทางมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคาสัง่ ศาล
4. การโอนอันเนื่ องมาจากการบังคับจานาหน่ วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุ มตั ิให้โอนได้
นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนนอกเหนื อจากกรณีที่ระบุขา้ งต้น
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน่ คาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่
นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามข้อ 1 สาหรับการโอนหน่ วยลงทุน
ตามข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะต้องมาติดต่อนายทะเบียนด้วยตนเองพร้อม
แสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตามกฎหมาย
ผูร้ ับโอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้
บันทึ กชื่ อผูร้ ับโอนหน่ วยลงทุ นในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอน
หน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน 30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั
โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
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ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น สามารถน าหน่ ว ยลงทุ น ไปจ าน าได้ต ามกฎหมาย แต่ ท้ังนี้ นาย
ทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจานาให้แก่ผรู ้ บั จานาที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นชนิ ดเพื่อการออม จะไม่สามารถนาหน่ วยลงทุ นของกองทุนไป
จาหน่ าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
ข้อจากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอน
หน่ วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) หรื อมีผลกระทบต่ อการลงทุ นของกองทุ น หรื อต่ อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน
หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผู ้
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมจะไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนไปจาหน่ าย จ่าย
โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
3. ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต ควบการลงทุ น
เนื่ องจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้ น และไม่
มีสิทธินาหน่ วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
2.8 ผูล้ งทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับ
ซื้ อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ที่ โทร. 0 2888 8888
3. สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
3.1 กองทุนนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร
กองทุนนี้ มีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อ
เป็ นหลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเอง
และลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคาขอเปิ ดบัญชีและใบ
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ
และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดาเนิ นการออกสมุดบัญชี
แสดงสิทธิให้แก่ผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ
ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
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นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อนั้ น
ได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน และให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้
สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดสะสมมูลค่าที่เปิ ดบัญชีของกองทุนนี้ ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน 2 คน
ถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ และมี
ฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั้งเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน
อนึ่ ง ในกรณีที่เป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เป็ นจานวนเงินที่ผลู ้ งทุนชาระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเท่านั้น มิใช่หลักฐาน
แสดงสิทธิการได้รบั จัดสรรหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่ วยลงทุนไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรร
บริษัทจัดการจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เพื่อให้ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนสามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ ว ยลงทุ น บริ ษัทจัดการกองทุ นรวมต้องจัดทาใบ
หน่ วยลงทุนมอบให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
3.2 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ข้อจากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่
ว่าทอดใดๆ ในกรณี ที่การจัดสรรหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กฎหมายว่ า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และ Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุ น หรือต่อผูถ้ ื อ
หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ต่ อ ชื่ อ เสี ยงหรื อ ต่ อ ความรับผิ ด ชอบทางกฎหมายของบริ ษัท จัด การ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ข้อจากัดในการถือหน่วยลงทุนและข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง
ในกรณีที่มีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ าย
ได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนมี
การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนั บ
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
3.3 หากผูล้ งทุนต้องการร้องเรียนจะทาได้อย่างไร
ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 0 2263 6000 หรือ
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ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ที่ โทร. 0 2299 1111
3.4 กองทุนนี้ มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
3.5 กองทุนนี้ มีการวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยอย่างไร
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการ
จะอ้างอิงที่อยูข่ องบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่ อ ยู่: 400/22 อาคารธนาคารกสิ ก รไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
4.1 รายชื่อคณะกรรมการ
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์
รายชื่อผูบ้ ริหาร
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นางสาวเอื้ อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางหทัยพัชร์ ชูโต
นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายยุทธนา สินเสรีกุล
นางสาวปิ ยะนุ ช เจริญสิทธิ์
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
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นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ
นางสาววรนันท์ กุศลพัฒน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

4.2 จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จานวน 226 กองทุน
4.3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ 1,082,157,874,445.50 บาท
4.4 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร
นางสาวปรานี เกียรติชยั พิพฒ
ั น์

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
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4.5 รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท International
คุณวีรยา จุลมนต์
Securities, Investment and
Banking, University of Reading,
United Kingdom
-ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- Master of Business
คุณนาวิน
Administration in Finance and
อินทรสมบัติ
Derivatives,
University of North Carolina at
Chapel Hill, United States
- ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์การทางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด

ประสบการณ์การทางาน
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- Assistant Managing Director
Equity and Derivatives Trading Group
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Vice President
Direct Investment
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY
CO.,LTD
- Chief Financial Officer,
CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD
- Assistant Vice President
กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
- Assistant Vice President
Investment Banking Department
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Exploration Engineer,
SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ
คุณชุณหวรรณ
สาขาการเงิน,
ขัตตินานนท์
University of Texas at Austin
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการบัญชี (International
Programme),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณกันตยา
พสุหิรญ
ั นิกร

คุณพีรกานต์ ศรีสุข

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

ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
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หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
 พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
4.6 รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888
 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทร. 1572
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-777-7777
 ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
 ธนาคารออมสิน โทร. 1115
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทร. 02-274-9400
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า Unit-Link โทร. 02-274-9400
 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด โทร. 02-820-0100
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทร. 02-026-5100
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทร. 02-107-1860
 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทร. 1351
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จากัด โทร. 02-695-5555
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โทร. 02-672-5999
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน) โทร. 02-648-1111
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-841-9000
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-857-7000
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด โทร. 02-088-9100, 02-343-9500
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด โทร. 02-633-6000 กด 5
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทร. 02-949-1999
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5000
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777
 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุน้ ทุน

26



















บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั ่ จากัด โทร. 02-095-8999
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด โทร. 02-697-3700
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทร. 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9797
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทร. 02-680-1111, 02-680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทร. 02-660-6666
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทร. 02-207-2100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทร. 02-861-5508
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทร. 1240 กด 8

รายชื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
4.7 ใครเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
4.8 ใครเป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 0 2299 1111
นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มี
หน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนด้วย
4.9 รายชื่อผูส้ อบบัญชี
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
นางสาววันนิ สา งามบัวทอง
นางสาวโชติมา กิจศิรกร
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์
นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย
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นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
นางสาวอริสา ชุมวิสูตร
นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์
นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2596 0500
5. ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
มีดุลยพินิจที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
- เครื่องมือการกาหนดให้ผลู ้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (liquidity fee) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee
คือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่ วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity
Fee คือ 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กาหนด
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุน
และค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ ในการขายสิ น ทรัพ ย์ของกองทุ น และปริ ม าณการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น ร วมทั้งการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดย
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจาก
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
4. ค่ า ธรรมเนี ยม Liquidity Fee ที่ เรี ยกเก็ บ ได้จ ะน ากลับ เข้า กองทุ น อย่า งไรก็ ต ามการใช้เครื่ อ งมื อ นี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุน ต่ อไป
เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาการถื อ ครองหน่ ว ยลงทุ น ในแต่ ล ะครั้งที่ จ ะเรี ยกเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ยมนี้ ได้ต ามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลด
มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้
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ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่ บริ ษัท
จัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนั้น
กองทุ นรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุ นปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะเรียก
เก็บในอัตราที่ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่าง
ใดหรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (swing pricing) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบตั ิ Full swing pricing และ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งกาหนดอัตราที่จะใช้ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ย
สูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing
Threshold โดยมี ห ลัก การในการพิจ ารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริ ษัท จัด การก าหนด โดย
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขาย
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สิ นทรัพย์ของกองทุ น และปริ มาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นรวมทั้งการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นเข้าออกของ
กองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่ มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ า ที่
สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สดั ส่วน
ของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกิน
กว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณ
จากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษั ท จัด การจะไม่ ใช้เครื่ องมื อ Swing Pricing พร้อ มกับ เครื่ องมื อ Anti-Dilution
Levies – ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง และ Swing Threshold ใน
แต่ละครั้งที่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่ม
ได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทาการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะ
พิจารณาใช้อัตรา Swing Factor ในอัตราที่ ไม่เกินกว่าที่ กองทุ นปลายทางกาหนดไว้ในหนั งสือชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่าง
ใดหรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs และกาหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุ น และปริมาณการซื้ อขาย
หน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของ
บริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มี
ค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่ บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุ ทธิ ของกองทุ น
คานวณจากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in)
หัก ด้ว ยมูล ค่ า การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (redemption) และหัก ด้ว ยมูล ค่ า การสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก
(switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกาหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
(2) กรณีที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุน
ในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ ADLs พร้อมกับเครื่องมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs จากผูท้ ี่ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนเข้า หรือผูท้ ี่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก เพียงฝั ่งใดฝั ่งหนึ่ งที่เกิน
ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรียก
เก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่
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ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือรายที่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทาการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้ น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวัน
ทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ ADLs บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณาด าเนิ น การให้ส อดคล้อ งกับ กองทุ น
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ ADLs ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะพิจารณา
กาหนดอัตรา ADLs ไม่เกินกว่าที่ กองทุ นปลายทางกาหนดไว้ในหนั งสื อชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการด าเนิ นการ ในกรณี ที่ กองทุ นปลายทางมี การ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 5 วันทาการ
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของ
ตราสาร ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุ น และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
รวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุนหรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
2. บริ ษั ท จัด การอาจพิ จารณาใช้เครื่ อ งมือ Notice Period ร่ ว มกับ เครื่ องมื อ Liquidity Fee, Swing Pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หากบริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วว่า การใช้งานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอน
หน่ วยลงทุนที่เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้ องกันผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม
จากต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปฏิบัติกบั คาสัง่ ที่ได้รบั จากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคาสัง่ ที่ได้รบั ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ ตอ้ งแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ใน
โครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้ง
ล่วงหน้า ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้อง
กับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในกรณี ที่กองทุ นปลายทางมีการใช้เครื่ องมือนี้ โดยจะ
กาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการด าเนิ นการ ในกรณี ที่ กองทุ นปลายทางมี การ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใด
หรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
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เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิน 15 วันทาการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ดว้ ย Gate
Threshold ได้ บริ ษั ท จัด การมีห ลัก การในการพิ จารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษั ท จัดการ
กาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออก
ของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษทั จัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็ จจริงที่ มีอยู่และหรือสมมติ ฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวัน ทาการซื้ อขายใดที่ สัด ส่ ว นของมูลค่ าการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น สุ ท ธิ ของ
กองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัท
จัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน
(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่ วน (pro-rata basis) ของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นและคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก ณ วันที่ ใช้
Redemption Gate
4. ค าสัง่ ขายคื นหน่ วยลงทุ น และคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ออกส่ วนที่ เหลื อ บริ ษั ท จัด การจะนาไปทา
รายการในวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
และคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ ส่วนที่
เหลือได้เมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการยกเลิกคาสัง่ ดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิ ดใช้
ระบบ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริ ษัทจัดการจะทาการรับ ซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate
ตามราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพี ย งพอ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น และสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออกเกิ น กว่ า
Redemption Gate ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริ ษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรับ เพิ่ ม หรื อ ลดเพดานการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขั้นตา่ ที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับ
เพิ่มหรือลดระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการ
กาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกทั้งหมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และจะแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสัง่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุ นปลายทางมีการใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะ
กาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุ นไม่ตา่ กว่าที่ กองทุ นปลายทางกาหนดไว้ในหนั งสื อชี้ ชวน และกาหนด
ระยะเวลาที่จะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการด าเนิ นการ ในกรณี ที่ กองทุ นปลายทางมี การ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการสามารถดาเนิ นการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จาเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณี เกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศ ก.ล.ต.
กาหนด
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1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้ นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใด
อย่างหนึ่ งดังนี้
(1) การกระทาที่ เป็ นความผิ ดมูลฐานหรื อความผิ ดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับ การป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่ เป็ นการปฏิบัติตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุ คคลผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการ
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้
ไม่เกิน 3 วันทาการ
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
กองทุ นเปิ ดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุน้ ทุ น มีนโยบายลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมต่ างประเทศของ
กองทุ น Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองทุ นหลัก) โดยมูลค่า
หน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตามระดับราคาของ
หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปั จจัยความ
เสี่ยงต่างๆ อาทิ
 ความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของราคาหลัก ทรัพ ย์ (Market Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของ
ตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุน
ลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่ วยลงทุนมีความผันผวน กองทุนสามารถลดความเสี่ยงของตลาดได้ โดยการ
กระจายสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศอย่างเหมาะสมซึ่งทาให้สามารถควบคุมระดับความเสี่ยง
โดยรวมของกองทุนให้อยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายและมีดุลยภาพกับด้านผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
 ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร (Business Risk) คือความเสี่ยงที่ราคาหุน้ ที่กองทุน
ต่างประเทศลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตรา
สาร รวมทั้งความสามารถในการทากาไรและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทผูอ้ อกตราสารที่กองทุน
หลักลงทุนไว้
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging Market Risk) เนื่ องจากกองทุ นมุ่งเน้ น ที่ จ ะ
ลงทุนในตลาดทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยทัว่ ไปตลาดประเทศกาลังพัฒนาและ
ตลาดเกิดใหม่มกั จะมีขนาดเล็กและมีสภาพคล่องตา่ รวมถึงอาจไม่มี เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
ข้อกฎหมายต่างๆ เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว การลงทุนในประเทศดังกล่าวจึงมักจะเผชิญกับความเสี่ยง
สูงกว่าตลาดของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว และมีอีกหลายปั จจัย อันได้แก่ ข้อจากัดด้านการลงทุนและการนาเงิน
กลับเข้าประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ
กฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มนั ่ คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค ข้อจากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข้อกฎหมาย
หรือข้อจากัดอื่นๆในระดับประเทศ รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชาระราคา เป็ นต้น
 สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการที่ กองทุ นไม่สามารถ
จาหน่ ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ที่
กองทุนทาการซื้ อขายหลักทรัพ ย์อาจจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อขายเนื่ องจากสภาวะตลาดในขณะนั้ น ความเสี่ยง
ข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุน อย่างไรก็ดี กองทุนสามารถลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้
โดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหลักที่มีสภาพคล่อง และมีเงื่อนไขการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สอดคล้องหรือ
เอื้ อกับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุน
 ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิด
จากความเสี่ยงที่กองทุนมีฐานะการลงทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของหลายประเทศ ซึ่งปั จจัยหรือตัวแปรของ
ความเสี่ ยงอาจจะแตกต่ างไปจากปั จจัยหรื อตัวแปรในการลงทุ นในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตรา
แลกเปลี่ยน ปั จจัยด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับที่แตกต่างกัน ข้อจากัดในการ
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่ วยงานของรัฐ รวมถึง
วิธีและหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ้ นอยู่กบั สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติต่อการ
ลงทุน และปั จจัยที่มีอยู่เฉพาะในประเทศนั้ น ๆ ฯลฯ แต่ท้งั นี้ ความเสี่ยงจากปั จจัยดังกล่าวข้างต้น ติดตาม
วิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสมา่ เสมอและต่อเนื่ อง
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ( Exchange Rate Risk) เป็ นความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ทา
ให้ก องทุ น มี ค วามเสี่ ยงจากการเคลื่ อ นไหวของเงิ น ตราต่ า งประเทศ ซึ่ งเกิ ด จากปั จ จัยต่ า งๆ เช่ น ภาวะ
เศรษฐกิจโลก ปั จจัยพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทาง
การเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกาไรค่าเงิน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปกติ กองทุนจะ
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า
เงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่สามารถป้ องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนได้ท้งั หมด ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ณ ขณะนั้นมากที่สุด
 ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมักจะเผชิญกับ
ความเสี่ยงอันเนื่ องจากหลายปั จจัย เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาด การเข้า
แทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ข้อจากัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เข้มงวด นโยบายภาษี
ของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มนั ่ คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจใน
ระดับ ประเทศและระดับ ภู มิ ภ าค ข้อ จ ากัด หรื อ กฎหมายหรื อ มาตรการควบคุ ม การแลกเปลี่ ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อหรือเงินฝื ด รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชาระราคาและ/หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ เป็ นต้น
 ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่รฐั บาล
ของประเทศที่ ก องทุ น เข้า ไปลงทุ น อาจออกมาตรการในภาวะที่ เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ที่ ไม่ ป กติ หรื อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือสังคม ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่ง
อาจส่งผลให้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน
 ความเสี่ยงจากการใช้ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เนื่ องจากกองทุนหลัก
พึ่งพาดุลยพินิจและความสามารถของทีมผูจ้ ดั การกองทุนในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งแม้ว่า
ความสามารถของทีมผูจ้ ดั การกองทุนจะเป็ นที่ยอมรับ แต่กองทุนไม่สามารถรับประกันผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนหรือความสาเร็จในการบริหารจัดการได้ ในกรณี ที่ ทีมผูจ้ ดั การกองทุนประสบความล้มเหลวในการ
บริหารกองทุน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้
 ความเสี่ยงจากการรับชาระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซึ่งเกิดจากความล่าช้าของการรับชาระคืน
เงินลงทุนจากความแตกต่างทางด้านเวลา และขั้นตอนในการซื้ อขายที่ต่างกันระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ดี ทางกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ที่มีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก หรือ ตราสารแห่งหนี้
ทัว่ ไป หรือ เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยง
จากการรับชาระคืนเมื่อมีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูล้ งทุน
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพ ย์
อ้างอิงมีความผันผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆเช่น อัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปั จจัยทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
และเนื่ องจากสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาดทุ กวัน ซึ่งอาจจะทาให้ราคาของ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าปรับเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอย่างมากโดยอาจจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้าม
กับหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
1
2

3
4

5

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้ นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตา่
กว่า 2 อันดับแรก
หน่ วย CIS
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ บั ฝากหรือผูอ้ อก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ที่รฐั บาลเป็ นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผอู ้ อก
จัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั
อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
1. 10%หรือ
2. น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1
หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade

6

5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุนต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้ อขายใน SET หรือในตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู ้ อกตราสาร
อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการ
เป็ นหลักทรัพย์ซอขายใน
ื้
SET หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
1. 10% หรือ
2. น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษทั ที่จดั ตั้งขึ้ นไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของบริษัทดังกล่าวซื้ อขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุน ที่ผอู ้ อกตราสารอยูร่ ะหว่างดาเนิ นการแก้ไข
เหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซอขายใน
ื้
SET
หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซื้ อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู ้
ออกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SETหรือในตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไป โดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1
หรือ
6.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุนต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6.5 DW
6.6 reverse repo
6.7 OTC derivatives
7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสาร
หรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั
ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
1. 25% หรือ
2. น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคล
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้
ดาเนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการ
ที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู ้
ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุน้ ทุน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ
น้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนรวมที่อายุ
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6
เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุ
โครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%
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ข้อ

3
4
5

6

ประเภททรัพย์สิน
เกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
reverse repo
securities lending
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN
ที่ลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลกั ษณะตามข้อ 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ส่วนที่ 1
ตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
(non-hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุน
แบบซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100%
ของ NAV

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของ กองทุนรวมไม่
มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ่ ง

2

อัตราส่วน
ทุกกองทุนรวมรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกัน
ต้องมีจานวนหุน้ ของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจานวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial
ตราสาร Basel III และศุกูกของผูอ้ อก liabilities) ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน
รายใดรายหนึ่ ง
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารมี
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทยหรือ หนี้ สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และ
ตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ)
ยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้ สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้ สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็
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ข้อ

3

ประเภททรัพย์สิน

หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง

อัตราส่วน
ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้ สินทางการเงิน
ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสาร
ได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผอู ้ อก
ตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่ วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
1. มีขนาดเล็ก
2. จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
3. เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทั้ ง นี้ การค านวณสั ด ส่ ว นตามนโยบายการลงทุ น และอัต ราส่ ว นการลงทุ น ให้เ ป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุน
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
อัตราตามโครงการ (2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 62/63
ปี 63/64
ปี 64/65
1. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
1.1. ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน
 K-CHANGE-A(A)
ไม่เกิน 3.00
1.50
1.50
1.50
 K-CHANGE-SSF *
ไม่เกิน 3.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
1.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
 K-CHANGE-A(A)
 K-CHANGE-SSF *
1.3. ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
 K-CHANGE-A(A)
 K-CHANGE-SSF *
 สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า

ไม่เกิน 3.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ไม่เกิน 3.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนของกองทุนต้นทาง
หรือค่าธรรมเนี ยมการขายของกองทุนปลายทาง แล้วแต่อตั ราใดสูงกว่า
เป็ นไปตามค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนในขณะนั้น

 สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก

- ไปยัง SSF บลจ.อื่น
- ไปยัง SSF ภายใน บลจ.กสิกรไทย
1.4. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง
ที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) กรณีถือครองหน่ วยลงทุน
น้อยกว่า 1 ปี
 K-CHANGE-A(A)
 K-CHANGE-SSF *

ไม่เกิน 1.50
ไม่เกิน 1.50

1.50
ยกเว้น

1.00 **
ยกเว้น

1.00
ยกเว้น

ไม่มี
ไม่เกิน 1.50

ไม่มี
1.50

ไม่มี
ยกเว้น ***

ไม่มี
ยกเว้น ***

2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ตามทีจ่ า่ ยจริง)
2.1. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
 K-CHANGE-A(A)
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
 K-CHANGE-SSF
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่ วยลงทุนได้
2.2. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.3. ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
อัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
2.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
อัตราตามที่จ่ายจริง
หรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ น
กรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(3)
3.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี
1.03
1.07 ****
3.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี
0.03
0.03
3.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี
0.04
0.04
3.4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ จัดส่งรายงาน
ตามที่จ่ายจริง
ถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
3.5. ค่าตรวจสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
0.01
3.6. ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร
ตามที่จ่ายจริง
0.02
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อัตราตามโครงการ (2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 62/63
ปี 63/64
ปี 64/65
3.7. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโครงการ
ตามที่จ่ายจริง
0.01
(4)
3.8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.01
0.01
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุน
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก

4.2. ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
5. อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(1)(5)
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(3)

ไม่เกิน 1.07%
ของจานวนเงินทุน
ของโครงการ
ไม่เกิน 1.07% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ไม่เกิน 4.8685
ต่อปี

-

-

-

-

-

-

1.14

1.16

1.37

* หน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม (K-CHANGE-SSF) เริม่ เสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 11 พ.ค. 2563 เป็ นต้นไป
** บริษั ทจัดการเรียกเก็ บค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น กรณี สับเปลี่ ยนไปยัง SSF บลจ.อื่ น ในอัตรา
1.00% ของมูลค่าหน่ วยลงทุน ตั้งแต่วนั ที่ 15 มี.ค. 2564 เป็ นต้นไป
*** บริษัทจัดการยกเว้น ค่าปรับกรณี ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถื อครอง (Exit Fee) สาหรับการถื อครองตา่
กว่า 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 11 พ.ย. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2565
**** บริษัทจัดการปรับเพิ่มค่าธรรมเนี ยมการจัดการของกองทุนเป็ น 1.2840% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
กองทุน ตั้งแต่วนั ที่ 7 พ.ค. 2564 เป็ นต้นไป
(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยม
หรือค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นั บแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็ บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ าย
ดังกล่าวเพิ่มขึ้ น
(2) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว
(3) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้ สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนี ยมการ
จัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่เกินร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(5) ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจาการซื้ อขายหลักทรัพย์
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การซื้ อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้า
ประกัน ชี วิ ต ที่ บ ริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต ก าหนด ทั้งนี้ การซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น ควบกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต อาจมี
ข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื้ อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อนตัดสินใจ และบริษั ทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้ อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน (omnibus account)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (UnitLinked Life Policy) ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้ อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงั นี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้
(1) มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขน้ั ตา่
ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้ น บริษัทจัดการไม่กาหนดมูลค่าขั้นตา่ ของการสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่
อย่างไรก็ตาม แบบประกันชี วิตควบการลงทุ น มีส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกัน ที่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น
สามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เลือก
สัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งแบบ
ประกันชีวิตควบการลงทุนนี้ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น
ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่
ขายคืน จานวนหน่ วยลงทุนขั้นตา่ ของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชี ข้นั ตา่ และจานวน
หน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตา่ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้ อขายหน่ วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
และหรือเอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยชาระเป็ นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสัง่ ซื้ อจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รบั เอกสารและเงินจองซื้ อครบถ้วน และได้พิจารณา
อนุ มตั ิกรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขาย
หน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน โดยผูล้ งทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้
เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคา
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนของผูล้ งทุน ในกรณี ที่บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ การลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อ
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ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต และหรือคาสัง่ ดังกล่าวหรือผูล้ งทุนเป็ น
บุ คคลที่ อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทาผิ ด การทาธุ รกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุ นการก่อการร้าย หรือผูล้ งทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิต
มีขอ้ สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
(3) การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(3.1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขั้นตา่ ในการขายคืนหน่ วยลงทุน เงื่อนไขใน
การขายคืนหน่ วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่ วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม
ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และหรือเอกสารการขายที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต
โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด และคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุน สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่ วย
ลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(3.2) การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจดาเนิ นการขายคืนหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติเป็ นประจาทุก เดือนเพื่อนาค่าขายคืน หน่ วย
ลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ และค่าธรรมเนี ยมการบริหารกรมธรรม์ ตาม
อัตราและวิธีการที่กาหนดในกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวติ จะ
เปิ ดเผยในเอกสารประกอบการขายที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต
(4) การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ ารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการที่คานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ในต่ า งประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อ การช าระราคา ทั้งนี้ เพื่ อ ให้เป็ นไปตามข้อ ก าหนดของส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกาหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษัทจัดการให้แก่
ผูล้ งทุนที่ซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการที่คานวณราคารับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุ รกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา และมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนซึ่ง
จะเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชี วิตควบการลงทุน
(5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวิตภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทาการนั บตั้งแต่วนั ถัดจากวันสัง่ ซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุน อนึ่ ง บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนตามข้อ (2) และการ
ขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้อ (3) (3.1) ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
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(6) การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคาสัง่ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุน
รวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็ นการทารายการผ่าน
บริษัทประกันชีวติ การสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
หนึ่ ง (กองทุ นเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุ นของกองทุ นเปิ ดอีกกองหนึ่ ง (กองทุ น เปิ ดปลายทาง) ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ น
ผูด้ าเนิ นการนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นกองทุ นเปิ ดปลายทาง หรื อดาเนิ นการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วนเป็ นการชัว่ คราวและหรือถาวร
ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่
จ านวนที่ ขายคื น หน่ วยลงทุ น กองทุ น เปิ ดต้น ทางตา่ กว่ าจ านวนขั้น ตา่ ที่ บริ ษัท ประกันชี วิต ก าหนดในการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์
ราคาขายและราคารับซื้ อคืนในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง การกาหนดราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันทา
การที่บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ และทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนี ยม (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันทาการ
ซื้ อขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนปลายทาง หรือวันทาการซื้ อขายที่บริษัทประกัน
ระบุให้เป็ นวันทาการซื้ อหน่ วยลงทุนปลายทาง โดยจะต้องเป็ นวันทาการที่บริษัทถือว่าได้รับชาระเงินค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายและราคารับซื้ อคืนในการสับเปลี่ยนการถือ
หน่ วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็ นราคาที่ได้รบั การรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทาการตามที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดั เจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิ
ที่จะไม่ดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์ม
หรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคาสัง่ สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จาเป็ นต้อง
แจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
ผูล้ งทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนนั้น
ได้เสร็จสิ้ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนภายใน
30 วัน ทาการ นั บ แต่ วัน ที่ ได้ดาเนิ น การสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ส าหรับ กรณี ก ารสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น
อัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสัง่ ครั้งแรก
หรือสรุปส่งเป็ นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนได้ตามวิธี
ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
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(7) วันและเวลาในการขายหน่ วยลงทุน รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถซื้ อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทาการที่
บริษัทประกันชีวติ กาหนด ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถทารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้ อหน่ วยลงทุน
(การชาระเบี้ ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่ วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้ โดยส่ง
คาสัง่ ตามแบบฟอร์มและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(8) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิแตกต่ างจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้
เพียงอย่างเดียว ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่ วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทั้งสิ้ น
(ข) ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต ควบการลงทุ น ไม่ มี สิ ท ธิ น าหน่ ว ยลงทุ น ไปจ าน าเป็ น
หลักประกัน
(ค) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประชีวิตควบการลงทุน
ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ขายหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่ วยลงทุ นตามราคาขายคืนหน่ วยลงทุน ณ วันที่
บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนและได้ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว
(ง) สิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่ องจากบริษัทประกัน
ชีวิตจะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสัง่ ซื้ อและขายหน่ วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนาม
ของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั
ข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้น
(จ) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(ฉ) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมจากฝ่ ายขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(ช) สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
(ซ) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ และเลขที่
ใบอนุุ ญาตตัวแทนประกันชีวิต
(ฌ) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที่ได้รบั คาแนะนาเพื่อซื้ อหน่ วย
ลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
(ญ) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือต่อ
การตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูใ่ นขัน้ ตอนการดาเนิ นการเพื่อการควบ
กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
(ฎ) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมหรือผลตอบแทนที่
ฝ่ ายขายหน่ วยลงทุ นควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้ อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้ อหรื อขายคืน
หน่ วยลงทุน เป็ นต้น
(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(ฑ) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกาหนด
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บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุ นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบี ยบ และหรื อแนวทางปฏิบัติอื่นของสานั กงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่ วยงาน
ที่มีอานาจอื่น
(9) การจัดส่งรายงานให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี ของกองทุน
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดส่งรายงานหกเดื อน และรายงานประจาปี ให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
หลังจากที่ได้รบั เอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงสถานะการเงินให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
หรือร้องขอรายงานแสดงสถานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหนึ่ งครั้งโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนี ยม
(10) ค่าธรรมเนี ยมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากบริษัทประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการขายและหรือค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้กบั บริษัท
ประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณา
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติ มจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุน้ ทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

รายละเอียดการและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่
กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ต่อ)
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุน้ ทุน กับเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค พอสซิทฟ
ี เชนจ์ หุน้ ทุน–A ชนิดสะสมมูลค่า (K-CHANGE-A(A))
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
2562*

( % ต่อปี )
2563
2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

17.34

73.02

10.82

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

10.29

13.85

23.39

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

13.17

28.61

20.53

10.28

26.52

10.52

ปี

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ผลตอบแทนกองทุนรวม

ตั้งแต่ตน้ ปี
(%)
-18.55

3 เดือน
(%)
-1.58

6 เดือน
(%)
-24.55

1 ปี
(%)
-14.35

ตัง้ แต่จดั ตั้ง
(%ต่อปี )
22.78

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-7.56

-3.05

-5.17

4.50

12.93

31.49
33.04
27.90
23.48
23.84
ความผันผวน
(Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน (%ต่อปี )
17.12
18.32
15.96
12.75
18.17
ความผันผวน (Standard
deviation) ของตัวชี้ วัด**
** ตั้งแต่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็ นต้นไป กองทุ นเปลี่ ยนตัวชี้ วัดเป็ นดัชนี MSCI ACWI Gross Total
Return USD (100%) แปลงค่าเป็ นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง แล้ว ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้าน
อัต ราแลกเปลี่ ยนเพื่ อ เที ยบกับ ค่ า สกุ ล เงิ น บาท ณ วัน ที่ ค านวณผลตอบแทน 90% และปรับ ด้ว ยอัต รา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 10%
ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองทุ นใช้ดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่า
เป็ นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง แล้วปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 25% เป็ นตัวชี้ วัด
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุ นรวมฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุน K-CHANGE-A(A) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี
(หรือนับตั้งแต่จดั ตั้งกองทุน ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งมาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
เท่ากับ -33.97%
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค พอสซิทฟ
ี เชนจ์ หุน้ ทุน ชนิดเพื่อการออม (K-CHANGE-SSF)
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
2563*

( % ต่อปี )
2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

50.23

10.75

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

22.64

23.39

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

21.07

20.54

14.52

10.52

ปี

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

ตั้งแต่ตน้ ปี
(%)
-18.56

3 เดือน
(%)
-1.58

6 เดือน
(%)
-24.56

1 ปี
(%)
-14.38

ตัง้ แต่จดั ตั้ง
(%ต่อปี )
16.68

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-7.56

-3.05

-5.17

4.50

18.58

31.49
33.05
27.90
23.48
22.98
ความผันผวน (Standard
deviation)
ของผลการดาเนินงาน
17.12
18.32
15.96
12.75
13.20
ความผันผวน (Standard
deviation) ของตัวชี้ วัด**
** ตั้งแต่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็ นต้นไป กองทุ นเปลี่ ยนตัวชี้ วัดเป็ นดัชนี MSCI ACWI Gross Total
Return USD (100%) แปลงค่าเป็ นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง แล้ว ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้าน
อัต ราแลกเปลี่ ยนเพื่ อ เที ยบกับ ค่ า สกุ ล เงิ น บาท ณ วัน ที่ ค านวณผลตอบแทน 90% และปรับ ด้ว ยอัต รา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 10%
ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองทุ นใช้ดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่า
เป็ นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง แล้วปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 25% เป็ นตัวชี้ วัด
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุ นรวมฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุน K-CHANGE-SSF เคยมี ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่ วงเวลา 5 ปี
(หรือนับตั้งแต่แบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน ในกรณีที่แบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนมาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -33.97%
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด

ทริสเรทติ้ งใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาวจานวน 8
อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับตา่ สุด โดยตราสารหนี้ ระยะกลาง
และยาวมีอายุต้งั แต่ 1 ปี ขึ้ นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงตา่ มาก บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับตา่ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจ
มีความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ สูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ จากัด
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดงั นี้
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน (Investment Grade)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุด และมีความเสี่ยงตา่ ที่สุด มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตา่ มาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตา่ มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สูงกว่า มี
ความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตา่ สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตใน
ระดับน่ าลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings)
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถขั้น สู ง สุ ด ในการช าระหนี้ ตามเงื่ อ นไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่ อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศ
ซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กบั ตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณี ที่มีระดับความน่ าเชื่อถื อสูงเป็ นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์
“+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่ าเชื่อถือที่กาหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่
อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถใน
การชาระหนี้ ดังกล่าวจะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตรา
สารที่ได้รบั การจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดย
ฟิ ทช์โ ดยอัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ นี้ จะมอบให้กับ อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง “น้ อ ยที่ สุ ด ” เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ต ราสารทาง
การเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
โดยระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารหนี้ อื่นที่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
’A’ แสดงถึ งระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเที ยบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชาระหนี้ โดยตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึ งระดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อขั้นปานกลางเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับผูอ้ อกตราสารอื่น ในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชาระหนี้ ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้
อื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้ พิเศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยก
ความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้
เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถื อสาหรับประเทศหนึ่ งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเที ยบกัน
ภายในอันดับความน่ าเชื่ อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับ ความ
น่ าเชื่อถืออันดับ ”AAA(tha)” หรืออันดับที่ตา่ กว่า “CCC(tha)” สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aaa มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Moody’s บริษัทผูอ้ อก
ตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ ได้รับการจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่ มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัท
ผูอ้ อกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
น้อยกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู ้ออกตราสารมีความ
เสี่ยงจากความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้

อันดับเครดิ ตจาก Aa ถึ ง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่ อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่ างของคุ ณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Short-Term Bank Deposit Ratings
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงความสามารถในการชาระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก
ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และ
มีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สาหรับเงินฝากนั้ นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับ “Not Prime” สาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตา่ หรือน่ ากังวลและ
มีความไม่แน่ นอนในความสามารถในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AAA มีความน่ าเชื่อถือสูงที่ สุดที่ได้รบั จาก Standard & Poor’s
บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ ได้รับการจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่ มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัท
ผูอ้ อกตราสารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถื อ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
น้อยกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความ
เสี่ยงจากความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุน้ ทุน ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดเค
พอสซิทีฟ เชนจ์ หุน้ ทุน ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ส่ ถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของบลจ.กสิกรไทย
2. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนั งสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูล เพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
3. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชนทางภาษีหากไม่ปฎิบตั ิตามเงี่อนไขการลงทุน
และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้รบั ภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่ม และ/
หรือเบี้ ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ดังนั้น ผุล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อ
การออมให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
4. ผู ้ล งทุ น ควรตรวจสอบให้แน่ ใ จว่าผู ้ขายหน่ วยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ได้รับ ความเห็ น ชอบจากสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
6. บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดี ยวกับที่ บริษัทจัดการ
ลงทุ นในหลักทรัพย์หรื อทรัพ ย์สินอื่ น เพื่อ กองทุ น ตามหลัก เกณฑ์ที่สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่สนใจจะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถ
ขอดูขอ้ มูลได้ที่บริษัทจัดการ ตัวแทน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษั ท
จัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
8. ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(connected person) และการลงทุ นตามอัตราส่ วนที่ กาหนดในวัตถุ ประสงค์การลงทุ น เป็ นต้น ได้ที่
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
9. ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุน้ ทุน เมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การ
ลงทุน และฐานะทางการเงินของผูล้ งทุน
10. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม
และส่วนรับรองความถูกต้อง
11. การพิ จ ารณาร่ างหนั งสื อชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่า
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน หรือได้
ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
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