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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2566 

 

กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้จนี 

K Chinese Equity Index Fund : K-CHX 
 

สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด  

5,000 ลา้นบาท และบริษัทจดัการอาจจะดําเนินการเพิ่มจาํนวนเงินทุนของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย 

ก.ล.ต.กาํหนด 

 

รอบระยะเวลาบญัชี  

31 สิงหาคม 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  

ไม่มี 

 

ประเภทของกองทุน  

กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมดชันี / กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder fund) 

 

อายโุครงการ  

ไม่กาํหนด 

 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB) 

(กองทุนหลัก) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน 

โดยกองทุนหลกัดงักล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ ท่ีลงทุนส่วนใหญ่ในหุน้ตามดชันี FTSE China A50 ท่ีจดทะเบียน

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยเ์ซ่ียงไฮ ้และตลาดหลกัทรพัยเ์ซินเจิ้ นของสาธารณรฐัประชาชนจีน โดยใชน้โยบาย

เชิงรบั เพื่อสรา้งผลตอบแทนก่อนหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยใหใ้กลเ้คียงกบัดชันี FTSE China A50 (ดชันี

อา้งอิง) โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุน้ China A-shares ทั้งน้ี กองทุนหลกัจดัตั้งและจดัการโดย CSOP 

Asset Management Limited แ ล ะ มี  HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited เ ป็ น ผู้ ดู แ ล

ผลประโยชน์ของกองทุน (trustee) กองทุนหลกัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฮ่์องกง (The Stock Exchange 

of Hong Kong Limited: SEHK) ซ่ึ ง เป็ น ส ม า ชิ กส ามัญ ขอ ง International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 
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บริษัทจดัการจะส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปท่ีฮ่องกง โดยใชส้กุลเงินหยวน (RMB) ทั้งน้ี 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆนอกเหนือจาก

ฮ่องกง และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลงั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึง

บริษัทจดัการจะคาํนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสําคญั โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

สาํหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง ตราสารแห่งหน้ีหรือ

เงินฝาก หรือ หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นในต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

สาํหรบัการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรพัยท่ี์เสนอขายในประเทศ ไดแ้ก่ ตราสารแห่งทุน 

ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก และหรือลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอก

ผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต  

 

กองทุนหลกัจะไม่ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อลดความเส่ียง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดงัน้ัน กองทุนหลกัจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวม

อื่น  

 

ทั้งน้ี กองทุนเปิดเค ดัชนีหุน้จีน อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงเท่าน้ัน โดยใน

สภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณไ์ม่ปกติ กองทุนอาจ

พิจารณาป้องกนัความเส่ียงตามดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ยกตวัอย่างเช่น กรณีท่ีค่าเงินบาทต่อหยวนอ่อน

ค่าลงอย่างต่อเน่ืองจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียนน้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีท่ีค่าเงินบาทต่อหยวนแขง็ค่าขึ้ น

อย่างต่อเน่ืองจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การเงินซ่ึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียงตามดุลพินิจ

ของผูจ้ดัการกองทุน เป็นตน้  

 

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึง

หลักทรัพย์ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาด (unlisted) ตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

(Unrated Securities) และตราสารหน้ี ท่ี มีอันดับความน่าเช่ือถือตํ ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non – 

investment grade) ทั้งน้ี กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้

เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) 

ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน  

 

ในกรณีท่ีกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของ

บริษัทท่ีมิไดจ้ดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการ

จัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพยท่ี์มีอันดับความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ี

สามารถลงทุนได ้(Non – investment grade) โดยมีอตัราส่วนการลงทุนรวมกนัทั้งหมดมากกว่ารอ้ยละ 15 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
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(1) บริษัทจดัการจะปรบัลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเพื่อใหก้ารลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรัพยสิ์น

ดงักล่าว มีอตัราส่วนการลงทุนรวมกนัทั้งหมดไม่เกินรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนเปิดเค 

ดัชนีหุน้จีน ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันท่ีทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ยกเวน้กรณีท่ีเกิดจากปัจจัยท่ี

ควบคุมไม่ไดห้รือกรณีจาํเป็นและสมควรท่ีทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาขา้งตน้ บริษัทจดัการ

จะดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินโดยไม่ชกัชา้  

(2) หากการดําเนินการปรบัลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลกัขา้งตน้ มีผลทาํใหก้ารลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง

กองทุนหลกัโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนเปิดเค 

ดัชนีหุน้จีน บริษัทจดัการจะดําเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม 

โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะตอ้งมีนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ/หรือนโยบาย

การลงทุนของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุน้จีน และมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะดําเนินการใหเ้สร็จส้ินโดยไม่ชักชา้ และจะแจง้ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบต่อไป  

(3) หากเกิดกรณีใด ๆ ท่ีทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่

แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะ

ดาํเนินการจาํหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจาํนวนท่ีรวบรวมไดห้ลัง

หกัค่าใชจ้่ายและสํารองค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีถือครองต่อจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของกองทุน  

 

ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 15 วนั

ทาํการนับแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น และประมาณ 15 วนัทาํการก่อนเลิกโครงการ กองทุน

อาจจาํเป็นตอ้งชะลอการลงทุนในต่างประเทศและกองทุนหลักเป็นการชัว่คราว ดังน้ัน อาจมีบางขณะท่ี

กองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้ 

 

กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF ไม่เหมาะสมอีกต่อไป 

อาทิ กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนหลกัตํา่กว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียง

กันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนหลักลดตํา่ลงมากอย่างมี

นัยสําคญั จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใชจ้่าย หรือการลงทุนของกองทุนหลกัไม่เป็นไปตาม

หนังสือช้ีชวนหรือโครงการ หรือเม่ือกองทุนหลกักระทาํความผิดรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดูแลกองทุนหลกั หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลต่อการดาํเนินของกองทุนในฐานะผูล้งทุน 

หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่า การยา้ยไปลงทุนในกองทุนอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนั

และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และเป็นผลดีต่อผลการดาํเนินงานโดยรวมของกองทุน รวมถึง

เป็นผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

อื่นใดท่ีมีลกัษณะหรือนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัในอตัราส่วนเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือหากเกิดกรณีใด ๆ ท่ีทําใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการ

คดัเลือกกองทุนหลกักองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการเลิกโครงการ

จดัการกองทุนรวม โดยจะดาํเนินการจาํหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุน เพื่อคืนเงินตาม

จาํนวนท่ีรวบรวมไดห้ลัง หกัค่าใชจ้่ายและสํารองค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน ตามสัดส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีถือครองต่อจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของกองทุน 

โดยการเปล่ียนกองทุนหลกัหรือเลิกกองทุนดงักล่าวถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปล่ียน/โอนยา้ย/เลิกกองทุน 

ขา้งตน้ กองทุนจะยกเวน้โดยไม่นําเร่ืองการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าว

เพียงกองทุนเดียวโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

รวมถึงการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุน มาบังคับใชใ้นช่วงดําเนินการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุน

ดงักล่าวโดยถือว่าไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทราบโดยประกาศทางเว็บไซต์และปิดประกาศไวท่ี้สํานักงานของบริษัทจดัการ รวมถึงจะรายงานการไม่

สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดไวต้ามขา้งตน้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

รบัทราบโดยไม่ชกัชา้ 

ลกัษณะสาํคญัของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF: 

ช่ือกองทุนหลกั CSOP FTSE China A50 ETF (RMB) 

วนัท่ีจดทะเบียน 28 สิงหาคม 2555 

ประเภทกองทุน 
กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฮ่์องกง (The Stock Exchange of Hong Kong: SEHK)  

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

สกุลเงิน สกุลเงินหยวน (RMB) 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

กองทุนมีนโยบายจา่ยเงินปันผลปีละครั้งในเดือนตุลาคม โดย

พิจารณาจากรายไดข้องกองทุนหลกัหลงัหกัค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่าย  

บริษทัจดัการ 

(Management Company) 
CSOP Asset Management Limited 

ผูจ้ดัการกองทุน  

(Fund Manager) 
CSOP Asset Management Limited 

ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทุน The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทุน

ของประเทศสาธารณรฐัประชาชน

จนี 

HSBC Bank (China) Company Limited 

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ละ 

นายทะเบียน 
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited 

ผูต้รวจสอบบญัชีกองทุน PricewaterhouseCoopers 

ท่ีปรึกษากองทุน China Southern Asset Management Co. Limited 

Bloomberg Code (RMB Counter) 82822 HK Equity 

ตวัช้ีวดั ดชันี FTSE China A50 

Website http://www.csopasset.com/ 

 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุน 

กองทุนหลักมีวตัถุประสงคท่ี์จะสรา้งผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใหใ้กลเ้คียงกบัดัชนี 

FTSE China A50 (ดชันีอา้งอิง) 
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นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั  

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Full replication โดยนําทรพัยสิ์นทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของกองทุน

หลกัไปลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยท่ี์เป็นส่วนประกอบของดชันีอา้งอิง (Index Securities) ในสดัส่วนเดียวกนั

กบัท่ีหลกัทรพัยด์งักล่าวมีอยูใ่นดชันีอา้งอิง 

 

ในภาวะปกติ กองทุนหลกัจะลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 95 ของทรพัยสิ์นของกองทุนหลกัในหลกัทรพัยท่ี์เป็น

ส่วนประกอบของดัชนีอา้งอิง และกองทุนหลักจะไม่ลงทุนในหลักทรัพยท่ี์ไม่ไดเ้ป็นส่วนประกอบของดัชนี

อา้งอิง 

 

กองทุนหลกัจะไม่ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (รวมถึงเงินฝากท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง (Structured Deposit) หรือ

ตราสารอนุพนัธ ์(Structured Product)) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนหรือเพื่อลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ีกองทุนหลกัจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนหรือเพื่อ

ลดความเส่ียง กองทุนหลักจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนไดร้ับอนุมัติจาก Securities and 

Futures Commission: SFC และไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

 

ปัจจุบนักองทุนหลักไม่มีการทาํธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ละธุรกรรมการซ้ือคืนและธุรกรรม Over-the 

counter อื่นๆในลกัษณะเดียวกนั ทั้งน้ี อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยกองทุนหลกัจะขออนุมติัจาก Securities 

and Futures Commission: SFC และแจ้งให้ ผู ้ ถื อห น่วยลงทุนทราบ ล่วงห น้ าไม่ น้ อยกว่า  1  เดือน 

ปัจจุบนักองทุนหลักมีความเส่ียงจากหลกัทรัพยท่ี์ออกในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนจากโควตา้ RMB 

qualified foreign institutional investors (RQFII) ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น ห ลั ก ท่ี จั ด ส ร ร โด ย  State 

Administration of Foreign Exchange: SAFE 

 

ในกรณีท่ีกองทุนหลักตอ้งการใชก้ลยุทธ์การลงทุนนอกเหนือจากกลยุทธ์การลงทุนแบบ Full replication 

กองทุนหลกัจะขออนุมติัจาก Securities and Futures Commission: SFC และแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

 

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

กองทุนหลกัจะไม่ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนหรือเพื่อลดความ

เส่ียง  

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าธรรมเนียมการบริการ (Management Fees and Servicing Fee): ไม่เกิน

รอ้ยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

ปัจจุบนัเรียกเก็บท่ีอตัรารอ้ยละ 0.99 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 

สิงหาคม 2565) 

• ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และนายทะเบียน (Trustee’s and Registrar’s Fee): ไม่เกินรอ้ยละ 

1.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

• ค่าธรรมเนียมซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Brokerage Fee): ตามอตัราในตลาด 

• ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุน (Trading Fee): 0.005% ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
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ในกรณีท่ีกองทุนหลกัคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนนํา

เงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้งินจาํนวน

ดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

ผลการดาํเนินงานของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF 

 
 

 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

กองทุนหลกั -1.01% -6.68% -7.32% 3.00% 120.95% 

ตวัช้ีวดั* -0.90% -5.97% -6.00% 7.39% 148.33% 

*ดชันี FTSE China A50 

หมายเหต ุ 

- อตัราผลตอบแทนทุกช่วงเวลาเป็นอตัราผลตอบแทนสะสม 

- ขอ้มลูจาก Factsheet ของกองทุนต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 

- ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

นโยบายการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 

ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 
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นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark) 

ดชันี FTSE China A50 (RMB) (100%) ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อ

เทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 90% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่า

สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 10%  

 

ทั้งน้ี กองทุนมีการเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนของกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 

กนัยายน 2565 เป็นตน้ไป 

 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน 

กองทุนน้ีเหมาะสาํหรบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน ผ่านการลงทุนในกองทุน

ต่างประเทศ 

 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดร้ับจากกาํไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนตามดชันี FTSE China 

A50 ผ่านการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 

 

ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 ผลการดาํเนินงานของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (กองทุนหลกั) 

 ภาวะตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศท่ีกองทุนหลกัลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนหลกัลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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ปัจจยัความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณข์อง

ตลาดเงินตลาดทุน อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ี

กองทุนหลกัลงทุนไว ้และ ส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อราคา ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนลงได ้

 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุน

มีฐานะการลงทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพยข์องประเทศใดประเทศหน่ึง ซ่ึงอาจทําใหมี้ความผันผวนของ

มลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนเพิ่มมากขึ้ น ทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงทางการเมืองและความผนัผวนของสภาวะ

เศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมาย และ การทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทุนไป

ลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการติดตามและวเิคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสมํา่เสมอ 

 

 ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผู ้ออกตราสาร (Business Risk) คือความเส่ียงท่ีราคาหุ้นอาจ

เปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทั้ ง

ความสามารถในการทาํกาํไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนหลกัลงทุนไว ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือก

ตราสารท่ีมีคุณภาพ 

 

 ความเส่ียงจากกฎขอ้บังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกับ

ความเส่ียงอนัเน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความผนัผวนของตลาด การ

เขา้แทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ขอ้จํากัดเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด 

นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและ

ภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จํากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบ

การชาํระราคาและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวเิคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมือง

ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสมํา่เสมอ 

 

 ความเส่ียงจากขอ้จาํกัดการนาํเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรฐับาล

ของประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ 

ซ่ึงอาจส่งผลให ้ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไวใ้น

หนังสือช้ีชวน 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการนําเงินกลบัประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 
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 สภาพคล่องของหลักทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถ

จาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์

กองทุนหลกัทาํการซ้ือขายหลกัทรพัยอ์าจจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน ความ

เส่ียงขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหลักท่ีมีสภาพคล่อง และมี

เง่ือนไขการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

 ความเส่ียงจากการรบัชาํระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรบัชาํระคืน

เงินลงทุนจากความแตกต่างทางด้านเวลา และขั้นตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกันระหว่างหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือ

ตราสารหน้ีทัว่ไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและ

ลดความเส่ียงจากการรบัชาํระคืนเม่ือมีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน 

 

 ความเส่ียงท่ีผลตอบแทนของกองทุนหลกัอาจไม่เทา่กบัอตัราผลตอบแทนของดชันีอา้งอิง เป็นความ

เส่ียงท่ีผลตอบแทนของกองทุนหลักอาจไม่เท่ากบัอตัราผลตอบแทนของดัชนีอา้งอิงอนัเน่ืองจากปัจจัย

ต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย สภาพคล่องขององคป์ระกอบของดชันี และการเปล่ียนแปลงต่างๆ 

ของดชันีอา้งอิง 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการวิเคราะหแ์ละติดตามปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนหลกัอยา่งสมํา่เสมอ 

 

 ความเส่ียงจากการผิดนดัชาํระหน้ี (Default Risk) เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมต่างประเทศและป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่า

เงินลงทุนในต่างประเทศ จึงทําใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหน้ีของคู่สัญญาสวอปเงินตรา

ต่างประเทศ (Currency Swap) และหรือตราสารอื่นๆ ความเส่ียงดงักล่าวขึ้ นอยูก่บัผลการดาํเนินงานและ

ฐานะการเงินรวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียของคู่สญัญาหรือผูอ้อกตราสาร  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาการเลือกทาํสญัญากบัคู่สญัญาหรือผูอ้อกตราสารท่ีมี

คุณภาพ 

 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ

ทาํใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพ

ทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกาํไรค่าเงิน เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพจิารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง

ด้านอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึ้ นบางส่วน ซ่ึงจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ ซ่ึงการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าวอาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้น

อตัราแลกเปล่ียนอยา่งระมดัระวงัเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ ์ณ ขณะน้ันมากท่ีสุด 
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ปัจจยัความเสี่ยงเพ่ิมเติมของกองทุนหลกั 

1. ความเส่ียงในการลงทุน  

- กองทุนหลักเป็นกองทุนท่ีไม่มีการคุม้ครองเงินตน้ และการลงทุนในหน่วยลงทุนไม่เหมือนกบัการ

ลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยท่ี์เป็นส่วนประกอบของดชันีอา้งอิง (Index Securities) การลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนหลักอาจขาดทุนได ้กองทุนหลักไม่ได้รับประกันว่าจะได้รับผลตอบแทนตาม

วตัถุประสงคข์องการลงทุน 

- ราคาของหลักทรัพยอ์าจมีความผันผวนและไดร้ับผลกระทบจากหลายปัจจยั เช่น ความผันผวนของ

ตลาดและความเส่ียงอื่นๆในตลาด 

2. ความเส่ียงจากการท่ีกองทุนหลกัเป็นกองทุนระหว่างประเทศ 

- กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟท่ีจดทะเบียนภายนอกสาธารณรฐัประชาชนจีนเพื่อลงทุนโดยตรงใน

ตลาด China A-shares ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีการจํากัดการเขา้สู่ตลาด ทําใหก้องทุนหลักมีความเส่ียง

มากกว่ากองทุนอีทีเอฟแบบดั้งเดิมท่ีลงทุนโดยตรงในตลาดอื่นนอกเหนือจากสาธารณรฐัประชาชนจีน 

3. ความเส่ียงจาก RMB qualified foreign institutional investors (RQFII)  

- นโยบายและกฎ RQFII อาจมีการเปล่ียนแปลงไดแ้ละตีความโดยอาํนาจของสาธารณรฐัประชาชนจีน 

ความไม่แน่นอนและการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและขอ้บงัคบัของสาธารณรฐัประชาชนจีน (รวมถึง

นโยบายและกฎ RQFII) อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนหลกั และอาจมีผลยอ้นหลงัต่อกองทุนหลกั 

- กองทุนหลักไม่ไดร้ับประกนัว่าจะสามารถรักษาสถานะ RQFII ไดอ้ย่างต่อเน่ือง หรือจะไดร้ับโควตา้ 

RQFII เพิ่มเติม กองทุนหลกัอาจมีสดัส่วนของโควตา้ RQFII ไม่เพียงพอสาํหรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัท่ีไดร้บัมา ซ่ึงอาจส่งผลใหก้องทุนหลักตอ้งปฏิเสธคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนหรือระงบัการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และกองทุนหลักอาจซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีราคาสูงกว่ามูลค่า

ทรพัยสิ์นของกองทุน  

- ปัจจุบนัการนําเงินสกุลเงินหยวน (RMB) กลบัเขา้มาในประเทศภายใตก้ฎ RQFII น้ัน สามารถทําได้

ทุกวนัและไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองการนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ กาํหนดระยะเวลาท่ีหา้มนําเงินกลบั

เขา้มาในประเทศ หรือการขออนุมติัล่วงหน้า ทั้งน้ี นโยบายดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้

4. ความเส่ียงจากการซ้ือขายผ่าน Dual counter 

- กองทุนหลักซ้ือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong 

Limited: SEHK) โดยใชส้กุลเงินหยวน (RMB) และดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ซ่ึงทําใหก้ารลงทุนใน

กองทุนหลกัอาจมีความเส่ียงเพิ่มเติมและอาจมีความเส่ียงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนอีทีเอฟท่ีซ้ือขาย

ผ่าน single counter 

- หากมีการระงบัการโอนหน่วยลงทุนระหว่าง counter ท่ีใชส้กุลเงินหยวน (RMB) และ  counter ท่ีใช้

สกุลเงินดอลลารฮ่์องกง (HKD) ผูล้งทุนจะสามารถซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่าน counter ท่ีผูล้งทุนสามารถ

ลงทุนไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฮ่์องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited: SEHK) เท่าน้ัน 

- ราคาตลาดของหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฮ่์องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited: 

SEHK) ท่ีซ้ือขายโดยใช้สกุลเงินหยวน (RMB) และดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) อาจแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญ อันเน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตลาด อุปทานและอุปสงค์ของแต่ละ 

counter และอตัราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินหยวน (RMB) และดอลลารฮ่์องกง (HKD) (ทั้งตลาดท่ี

อยู่ในและนอกประเทศ) เม่ือผูล้งทุนทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลารฮ่์องกง (HKD) ใน

ตลาดหลักทรัพยฮ่์องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited: SEHK) ผูล้งทุนอาจตอ้งซ้ือ

หน่วยลงทุนในราคาท่ีสูงกว่าหรือขายหน่วยลงทุนในราคาท่ีตํา่กว่าราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน (RMB) หรือในทางกลบักนั  
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- ผูล้งทุนท่ีไม่มีบัญชีสกุลเงินหยวน (RMB) อาจตอ้งซ้ือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง 

(HKD) เท่าน้ัน ผูล้งทุนไม่สามารถซ้ือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินหยวน (RMB) ได ้และจะไดร้บัเงิน

ปันผลในสกุลเงินหยวน (RMB) เท่าน้ัน ดังน้ัน ผูล้งทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนและเสีย

ค่าธรรมเนียมในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและในการรบัเงินปันผล 

- ผูล้งทุนท่ีซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน counter สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) อาจมีความเส่ียงในอัตรา

แลกเปล่ียน เน่ืองจากหลกัทรพัยข์องกองทุนหลกัเป็นหลกัทรพัยส์กุลเงินหยวน (RMB) 

- นายหน้าหรือตัวกลางซ้ือขายหลักทรัพย์ และผูเ้ขา้ร่วม Central Clearing and Settlement System 

(CCASS) อาจไม่คุน้เคยและไม่สามารถ (i) ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน counter หน่ึง และขายหน่วยลงทุน

ผ่านอีก counter หน่ึง (ii) โอนหน่วยลงทุนระหว่าง counter (iii) ซ้ือขายผ่านทั้งสอง counter ในเวลา

เดียวกัน ซ่ึงอาจยบัยั้งหรือทําใหก้ารซ้ือขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุนทั้งในสกุลเงิน

หยวน (RMB) และดอลลารฮ่์องกง (HKD) ล่าชา้ และผูล้งทุนอาจซ้ือขายหน่วยลงทุนไดเ้พียงสกุลเงิน

เดียวเท่าน้ัน  

5. ความเส่ียงจากสกุลเงินหยวน (RMB) 

- ปัจจุบันสกุลเงินหยวน (RMB) ไม่สามารถแปลงค่าเงินไดอ้ย่างเสรี อนัเน่ืองมาจากการควบคุมและ

ขอ้จาํกดัในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

- เน่ืองจากกองทุนหลักถูกกําหนดเป็นสกุลเงินหยวน (RMB) ผู้ลงทุนในประเทศท่ีสกุลเงินหยวน 

(RMB) ไม่ไดเ้ป็นสกุลเงินหลกัจะมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงเป็นผลจากความผันผวนของ

อตัราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินหยวน (RMB) และสกุลเงินหลกัของผูล้งทุน กองทุนหลักไม่มีการ

รับประกันว่ามูลค่าของสกุลเงินหยวน (RMB) ต่อสกุลเงินหลักของผูล้งทุน (เช่น ดอลลาร์ฮ่องกง 

(HKD)) จะไม่อ่อนค่าลง หากผูล้งทุนประสงคท่ี์จะแลกเปล่ียนสกุลเงินของผลกาํไรจากการขายคืน

หน่วยลงทุนหรือเงินปันผลของกองทุนหลัก (ในสกุลเงินหยวน (RMB) ของทั้งหน่วยลงทุนท่ีซ้ือขาย

โดยใชส้กุลเงินหยวน (RMB) และดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)) หรือกาํไรจากการขายหน่วยลงทุน (ใน

สกุลเงินหยวน (RMB) ของหน่วยลงทุนท่ีซ้ือขายโดยใชส้กุลเงินหยวน (RMB)) ผูล้งทุนจะมีความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียนและอาจขาดทุนจากการแลกเปล่ียนสกุลเงินดังกล่าว รวมไปถึงอาจตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง  

6. ความเส่ียงดา้นภาษีของสาธารณะรฐัประชาชนจีน (PRC tax risk) 

- การลงทุนในกองทุนหลกัอาจมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในกฎหมายภาษีของสาธารณะรฐั

ประชาชนจีน และการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีผลกระทบยอ้นหลงัหรือผลกระทบในทางลบต่อ

กองทุนหลกั กระทรวงการคลงัและสาํนักบริหารภาษีอากร (Ministry of Finance and the State 

Administration of Taxation) ไดมี้การออกประกาศหนังสือเวียน Caishui [2014] No.79  เร่ืองการ

ยกเลิกการเก็บภาษีจากกาํไรส่วนเกินทุนท่ีเกิดจากการซ้ือขายหุน้ China A-shares โดย qualified 

foreign institutional investors (QFII) และ RMB qualified foreign institutional investors (RQFII) 

ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557  

7. ความเส่ียงจากความแตกต่างระหว่างตลาดหลกัทรพัยฮ่์องกงและตลาดหลกัทรพัยส์าธารณรฐัประชาชนจีน 

- วนัและเวลาทาํการซ้ือขายของตลาดหลกัทรพัยฮ่์องกงและตลาดหลกัทรพัยส์าธารณรฐัประชาชนจีน

แตกต่างกนั อาจมีบางโอกาสท่ีมูลค่าของหุน้ในดชันีอา้งอิง (Index Securities) ในพอร์ตของกองทุน

หลกัเปล่ียนแปลงแต่ผูล้งทุนไม่สามารถทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัได ้ 

- ในทางกลับกนั หากตลาดหลักทรัพยส์าธารณรัฐประชาชนจีนปิดทําการในวนัท่ีตลาดหลักทรัพย์

ฮ่องกงเปิดทาํการ อาจส่งผลกระทบต่อราคาส่วนเพิ่ม (premium) และราคาส่วนลด (discount) ของ

กองทุนหลกัและมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัได ้
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- แมว้่าหุน้ China A-shares มีขอ้จาํกดัในการเพิ่มและลดราคาซ้ือขาย แต่การซ้ือขายกองทุนหลกัซ่ึงจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited: SEHK) น้ันไม่ได้

มีขอ้จาํกดัในเร่ืองดงักล่าว ดงัน้ันการระงบัการซ้ือขายหุน้ในดชันีอา้งอิง (Index Securities) อาจทาํให้

ความเบ่ียงเบนของผลตอบแทนของกองทุนหลกักบัดชันีอา้งอิง (Tracking error) เพิ่มขึ้ น และกองทุน

หลกัอาจขาดทุนได ้การซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัอาจมีราคาสูงกว่า (premium) หรือราคา

ตํา่กว่า (discount) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนได ้

8. ความเส่ียงจากการเขา้แทรกแซงของรฐับาลและขอ้บงัคบัต่างๆ 

- รฐับาลและผูอ้อกกฎขอ้บงัคบัอาจเขา้แทรกแซงเศรษฐกิจและตลาดการเงิน เช่น กาํหนดขอ้บังคบัใน

การซ้ือขาย สัง่หา้มการขายหุน้โดยไม่ไดมี้การกูย้มืก่อน (naked short selling) หรือระงบัการขายหุน้

บางหุน้ นอกจากน้ีการเขา้แทรกแซงและขอ้บังคบัต่างๆจากรฐับาลและผูอ้อกกฎขอ้บังคบัอาจส่งผล

กระทบต่อการซ้ือขายหุน้ China A-shares หรือหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

การปฏิบัติงานของกองทุนหลัก อีกทั้งอาจนําไปสู่การเพิ่มค่าความเบ่ียงเบนของผลตอบแทนของ

กองทุนหลักกบัดชันีอา้งอิง การเขา้แทรกแซงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อตลาดซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่อผลการดาํเนินงานของดชันีอา้งอิงและกองทุนหลกั และอาจทาํใหก้องทุนหลกัไม่สามารถบรรลุตาม

วตัถุประสงคก์ารลงทุนได ้

9. ความเส่ียงจากผูดู้แลสภาพคล่อง 

- เน่ืองจากหน่วยลงทุนของกองทุนหลักของ counter สกุลเงินหยวน (RMB) ทําการซ้ือขายโดยใชส้กุล

เงินหยวน (RMB) ผูดู้แลสภาพคล่องอาจใหค้วามสนใจหน่วยลงทุนท่ีซ้ือขายในสกุลเงินหยวน (RMB) 

น้อย และขอ้จาํกดัในการซ้ือขายสกุลเงินหยวน (RMB)อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถ

ของผูดู้แลสภาพคล่องในการจดัหาสภาพคล่องเพื่อหน่วยลงทุน 

- แมว้่าจะมีขอ้กาํหนดใหผู้จ้ดัการกองทุนรบัรองว่าตอ้งมีผูดู้แลสภาพคล่องของกองทุนหลกัอยา่งน้อย 1 

คน และผูดู้แลสภาพคล่องอย่างน้อย 1 คนในแต่ละ counter แต่อาจเป็นไปไดท่ี้จะไม่มีการแต่งตั้ง

ผูดู้แลสภาพคล่อง นอกจากน้ี ผูดู้แลสภาพคล่องอาจยุติการปฏิบัติหน้าท่ีตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

สญัญาหรือโดยการแจง้ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ี ผูดู้แลสภาพคล่องของกองทุนหลกัจะตอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการยุติการปฏบิติัหน้าท่ีไม่น้อยกว่า 90 วนั 

- ในกรณีท่ีแต่ละ counter มีผูดู้แลสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพยฮ่์องกง (The Stock Exchange of 

Hong Kong Limited: SEHK) เพียง 1 คน กองทุนหลกัอาจไม่สามารถปลดผูดู้แลสภาพคล่องดงักล่าว

ได ้แมว้่าการปฏบิติังานน้ันจะไม่มีประสิทธิผลก็ตาม ทั้งน้ีอาจมีผูดู้แลสภาพคล่องของตลาดหลกัทรพัย์

ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited: SEHK) เพียง 1 คน สําหรับแต่ละ counter 

ของกองทุนหลกั หรือผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่สามารถหาผูดู้แลสภาพคล่องใหม่มาปฏิบติัหน้าท่ีแทน

ผูดู้แลสภาพคล่องเดิมไดท้ันช่วงเวลาก่อนการยุติการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางลบต่อ 

สภาพคล่องของกองทุนหลกัหากไม่มีผูดู้แลสภาพคล่องสําหรบัหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัท่ีซ้ือขาย

ในสกุลเงินหยวน (RMB) หรือสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)) หรือหากการดูแลสภาพคล่องไม่มี

ประสิทธิผล 

10. ความเส่ียงจากความเบ่ียงเบนของผลตอบแทนของกองทุนหลกักบัดชันีอา้งอิง (Tracking error risk) 

- ผลตอบแทนของกองทุนหลกัอาจเบ่ียงเบนไปจากดชันีอา้งอิงอนัเน่ืองมาจากค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายของกองทุนหลกั สภาพคล่องในตลาด ความสมัพนัธก์นัอยา่งไม่สมบูรณข์องผลตอบแทน

ระหว่างหลกัทรพัยข์องกองทุนหลกัและหลกัทรพัยท่ี์เป็นส่วนประกอบของดชันีอา้งอิง (Index 

Securities) และปัจจยัอืน่ๆ  
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งแรก  500 บาท  

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งถดัไป  500 บาท  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นตํา่ในการสัง่ซ้ือหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือ

หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆ ของบริษัทจดัการ

และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้าํรายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าขัน้ตํา่

น้อยกว่าท่ีกาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยู่

กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

การเปิดบญัชี 

สาํหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะตอ้งเปิดบัญชีกองทุน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และ

วิธีการเปิดบัญชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในคาํขอเปิด

บญัชีกองทุน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการกาํหนด ดงัน้ี 

 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความ

ถูกตอ้ง 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

1) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบับริษัท 

3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติ

บุคคลและเง่ือนไขการลงนาม 

4) สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทน

นิติบุคคล 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเร่ิมทําการของบริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 14.00 น. หรือเวลาท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนกาํหนด โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดง

ความจาํนงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนราย

อ่ืนท่ีมิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด เช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อ
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เขา้บัญชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไว้

กบัธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.

ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จาํกดั 

(มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนกาํหนด 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผา่น บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด เช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชี

เงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแส

รายวนัในช่ือกองทุน หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารกาํหนด 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด 

สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือ

วิธีอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

2. ซ้ือหน่วยลงทุนผา่นบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) 

ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ี

เป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 14.00 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

โดยสามารถสมัครบริการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

บญัชีกองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชําระเงินอื่นใดท่ี

เป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 14.00 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์โหลด

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

 

4. บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมํา่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็น

ประจาํตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรบัทราบเง่ือนไขและส่งคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอไดท่ี้

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

สาํหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัหลงัเวลา 14.00 น. ของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทาํรายการ

ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในการชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเงิน เวน้แต่

เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน   
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การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บั

เงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผู้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็น

กรณีพิเศษ 

 

ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการทาํการปิดบญัชีกองทุนไม่

ว่าดว้ยเหตุใดๆ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรบัชาํระค่าซ้ือหน่วย

ลงทุน รวมถึงไดท้าํรายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้ 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได ้ไม่ว่าจะดว้ย

เหตุใดก็ตาม บริษทัจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้  

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัชําระ บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนกับ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแค่บางส่วน

หรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้

เห็นว่าการจดัสรรในกรณีดงักล่าว จะทําใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่า

ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมี

ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจดัการโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบัญชีภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือ

วนัท่ียุติโครงการแลว้แต่กรณี 
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การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่   50 บาท 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่

ขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตาม

ช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึง

กรณีรองรบับริการต่างๆของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้ นอยู่

กบัดุลยพินิจของบริษัทจดักา 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ความในคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนระบุ

รายละเอียดและความจาํนงใหค้รบถว้น ชดัเจน แลว้นําคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลักฐาน

ประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 14.00 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.00 น. ของทุกวนัทําการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.00 น. ของทุกวนัทําการซ้ือขาย โดย

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

(Android) 

 

สาํหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัหลังเวลา 14.00 น. ของวนัทําการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทํา

รายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

คาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ การไม่ขาย 

ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

โดยคาํนวณจากราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงินท่ีสัง่ขายคืน

โดยคูณจาํนวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  
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ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนเงิน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน

ดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมี

จาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนมีมูลค่าตํา่กว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ บริษัทจดัการอาจดําเนินการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนมีอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน

ทั้งหมดตามจาํนวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการจะจัดสรรเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึงเป็นไปตาม

เง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซ้ือไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

 

การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วันทําการท่ี

คาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทาํการ

ในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา  

 

บริษัทจดัการจะชาํระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุน และหรือวิธีการอื่นใดท่ี

บริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณี

ท่ีบริษัทจดัการจดัใหมี้ช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบ

ล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

1.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบ

คาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชัดเจน แลว้นําใบคาํสัง่สับเปล่ียน

หน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 14.00 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

2.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ต

กสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.00 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.00 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดย

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

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด สาํหรบัการ

สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลังระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการซ้ือขายใด 

บริษัทจดัการจะทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชร้าคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี  

1) การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือ

ขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนและ

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกั

ดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

2) การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการ

ซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางหรือ ณ ส้ินวนัทาํการก่อนหน้าวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัท

จดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

สิทธิในหน่วยลงทุน  

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือกองทุนปลายทางไดร้บัชาํระเงิน

ค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรับคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ชัว่คราวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึง

เหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  
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(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบวา่ราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้งโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของ

มลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชําระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทําการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดังกล่าวดว้ยวิธีการ

ใดๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐาน

การไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตาม

ขอ้ (2) ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ดาํเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่ง

คาํสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ 

บริษทัจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณี ท่ีประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทาํท่ีเป็นการปฏบิติัตามคาํสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั 

2. อยูใ่นระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตน

อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์

และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้

กระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด

กรณีหน่ึง ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียง

หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุน

ของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้

2. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์

จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา

หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น

ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

ช่องทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัท

จดัการ และขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888 

 

http://www.kasikornasset.com/
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เครื่องมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการ

มีดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เคร่ืองมือการกาํหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกาํหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มลูค่าขัน้ตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee 

คือ รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสับเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity 

Fee คือ 30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุน

และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดย

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทําได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ันๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจาก

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

(Swing Pricing) (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง

สภาพคล่องอื่นได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป 

เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรบัเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ได้ตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลด

มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี 
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ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัท

จดัการกาํหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะกาํหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัทาํการน้ัน 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะ

พิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

เรียกเก็บในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่าง

ใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยส์ินของกองทุน

รวม (swing pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งกาํหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ย

สูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (อตัรา Swing Factor) และ Swing 

Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดย

พิจารณาปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขาย

สินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของ

กองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล
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ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ี

สามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกิน

กว่า Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณ

จากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ย

มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing พร้อมกับเคร่ืองมือ Anti-Dilution 

Levies – ADLs แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ใน

แต่ละครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพิ่ม

ไดไ้ม่เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัทาํการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการ

พิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทําการน้ัน  ทั้งน้ี

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดําเนินการใดๆ ท่ีไดด้ําเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ี

เรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

พิจารณาใชอ้ัตรา Swing Factor ในอัตราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่าง

ใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้
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ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และกาํหนด ADLs Threshold โดยมีหลกัการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของ

บริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐาน

และหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและ

เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทําการซ้ือขายใดท่ี

สดัส่วนของมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี

ค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  

คาํนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) 

หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 

(switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถกาํหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

(2) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม 

การใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุน

ในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกับเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้

ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน 

ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณากาํหนดอตัราการเรียก

เก็บค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ี

ทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่

เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ี

ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 
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3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัทาํการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษทัจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา

และหรือตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดาํเนินการใดๆ ท่ีไดด้ําเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนั

ทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บั

การจดัสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน

ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณา

กําหนดอัตรา ADLs ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

- การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

จะตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัทาํการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละกาํหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของ

ตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุน

รวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทําได ้เพื่อใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ันๆ  

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

ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่นๆ หากบริษัทจดัการ
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พิจารณาแลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอน

หน่วยลงทุนท่ีเกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

จากตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีทาํใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิบัติกบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีทาํรายการดว้ย 

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

ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่นๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้

บริษัทจดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้น

โครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้

ล่วงหน้า ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ

และในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้ง

กบักองทุนปลายทางได ้

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

กาํหนดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัทาํการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate 

Threshold ได้ บริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการ

กาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ใน

การขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออก
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ของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มลู

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ี

สามารถทาํไดเ้พ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันทําการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของ

กองทุน เทียบกบั มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัท

จดัการกาํหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณากาํหนดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วนัท่ีใช ้

Redemption Gate 

4. คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํา

รายการในวนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลาํดบัก่อน-หลงัของคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

และคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาํสัง่ส่วนท่ี

เหลือไดเ้ม่ือบริษัทจดัการมีระบบงานสาํหรบัรองรบัการยกเลิกคาํสัง่ดงักล่าว และเม่ือบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใช้

ระบบ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate 

ตามราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่อง

เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า 

Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้

6. บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกับเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง

สภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขัน้ตํา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบั

เพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดย

จะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดาํเนินการระหว่างการทาํ Redemption Gate ไดแ้ก่ 

การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกาํหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ 

(ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณา

ยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคาํสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

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

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกับ

กองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

กําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน และกําหนด

ระยะเวลาท่ีจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถดาํเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผันเวลาดงักล่าวจาก

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จาํเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุ

จาํเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

รวมทั้งกรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั 

1. ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

2. มีเหตุการณ์ท่ีทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงิน

ออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

3. มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึง

เหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ

ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
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ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี 

ทน.11/2564 เร่ือง หลักเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่ราย

ยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

- การดาํเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชาํระหน้ี (side pocket) 

โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

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

รวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

การกาํหนดวิธีการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคญัต่อ

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ี

สมเหตุสมผล เม่ือไดร้บั ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถใชว้ิธีการคาํนวณมูลค่า

หน่วยลงทุนโดยบนัทึกมลูค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วนัท่ีได้

บนัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผูมี้สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินภายหลงัจากท่ีสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นน้ันได ้
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สิทธิและขอ้จาํกดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จาํกดัการใชสิ้ทธิออกเสียง 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

 

ขอ้จาํกดัในการโอน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม  

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 สาํหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานการรับโอนตาม

กฎหมาย  

 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บั

โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงั

ผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดง

สิทธิตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน

กรณีท่ีการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่า

ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมี

ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็น

หลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือ

ในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
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(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในหวัขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสาร

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”)  

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษัท

จดัการกองทุนรวม 

ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงและการ

ดําเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุน้ได้ตามวิธีการท่ีประกาศใน website ของบริษัทจัดการ 

(www.kasikornasset.com) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

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

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ  

ไม่มี 

 

การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย : 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ี

อยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

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

กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 

 

http://www.kasikornasset.com/
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุน  

รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์   กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

จาํนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ 

จาํนวน 235 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565)  

 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ 

1,040,891,820,743.30 บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565) 
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รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คณุชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน,  

University of Texas at Austin 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาการบญัชี (International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คณุนาวิน อินทรสมบตั ิ -  Master of Business 

Administration in Finance and 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

Derivatives,  

University of North Carolina at 

Chapel Hill, United States 

-  ปริญญาตรี  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- Assistant Managing Director  

Equity and Derivatives Trading Group  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Vice President  

Direct Investment  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY 

CO.,LTD 

- Chief Financial Officer,  

CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 

- Assistant Vice President  

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  

- Assistant Vice President  

Investment Banking Department 

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Exploration Engineer,  

SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   

คณุกนัตยา  

พสุหิรญันิกร 

- Master of Science in Finance 

University of Warwick,  

United Kingdom 

- ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร ์

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives, 

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ 

คณุพีรกานต ์ศรีสุข - Master of Science in 

Finance, London School of 

Economics and Political 

Science (LSE),  

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- Product Controller (Associate) 

Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

BANK (LONDON, UNITED KINGDOM) 

-Risk & Control Analyst Exotic Trade 

Review (Equity & Rates Derivatives), 

DEUTSCHE BANK (LONDON, UNITED 

KINGDOM) 

คณุวีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

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

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

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

 ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั โทร. 02-820-0100 

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

 บริษทัหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จาํกดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จาํกดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จาํกดั โทร. 02-695-5555 

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

http://www.kasikornasset.com/
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 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั โทร. 02-672-5999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคเคพี ไดม ์จาํกดั โทร. 02-165-5555 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จาํกดั โทร. 02-697-3700 

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

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

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จาํกดั โทร. 02-949-1999 

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกดั โทร. 02-030-3730 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จาํกดั โทร. 02-207-2100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั โทร. 1240 กด 8 

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั  

 

นายทะเบียนของกองทุน  

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 
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ผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2230 2240-1 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี 

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง  

นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์ 

นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

นางสาว โชติมา กิจศิรกร  

นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

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

เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

อตัราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ของสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาในประเทศ

ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาใน

ต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ี

สามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

- การลงทุนในหน่วย CIS ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

- การลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ลงทุนไม่เกิน ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการ

หน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือ

สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ธนาคาร

พาณิชย ์บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์และ

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การทาํธุรกรรม reverse repo ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การทาํธุรกรรม securities lending ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในตราสารท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายใน SET 

/ ตราสารท่ีไม่ไดซ้ื้อขายอยูใ่นกระดานซ้ือขายหลกัทรพัย์

สาํหรบัสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET / ตราสารหน้ี  

ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือท่ีตวัตราสาร

และ/หรือผูอ้อกตราสารท่ีตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้

(non-investment grade / unrated) (total SIP) 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 15 

- การลงทุนในหน่วย CIS ในประเทศ ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 20 

- การทาํธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ลดความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่
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อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

- การลงทุนในหุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การลงทุนในการลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ี

ก่ึงทุน ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน 

(financial liability) ของ 

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน 

- การลงทุนในหน่วย CIS ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 1 กนัยายน ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม เป็นระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 64/65 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(1) 

1.1 ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไม่เกิน 1.50  0.15 0.15 0.15 

1.3 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ

หรือขายหลกัทรพัยเ์ม่ือมีการสัง่ซ้ือหรือขายคืน

หน่วยลงทุน 

(เฉพาะเม่ือซ้ือหน่วยลงทุน โดยเรียกเก็บเขา้กองทุน) 

ไม่เกิน 0.75(3) 0.15 0.15** 0.10** 

1.4 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการ

ขายของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

 

2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

2.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

2.4 ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

2.5 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัท

จดัการ หรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ตามอตัราท่ีจ่ายจริง 

3. คา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1)  (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ)(4) 

 

3.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินรอ้ยละ 

3.2100 

0.37 0.39* 0.53* 

3.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินรอ้ยละ 

0.2675 

0.03 0.03 0.03 

3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกินรอ้ยละ 

0.3210 

0.08 0.08 0.08 

3.4 ค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.02 0.01 - 

3.5 ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์จดัส่งรายงาน

ประจาํปี 

ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.01 

3.6 ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์จดัส่งรายงานถึงผู้

ถือหน่วย 

ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

3.9 ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ ตามท่ีจ่ายจริง 0.03 0.01 0.01 

3.10 ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง 0.02 0.02 0.02 

3.11 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (5) ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.00 0.01 

4. คา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท่ี์เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
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 อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 64/65 

4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% ของ

จาํนวนเงินทุนของ

โครงการ 

- - - 

4.2 ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - - 

5.   อตัราสว่นค่าใชจ้า่ยทั้งหมดตอ่มูลคา่ทรพัยสิ์น
สุทธิ(1)(6) (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ)(4) 

ไม่เกิน 4.0125 ตอ่

ปี 

0.57 0.55 0.70 

6. คา่ใชจ้า่ยในการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 

(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ) (4) 

ตามท่ีจา่ยจริง 0.15 0.06 0.03 

* กองทุนปรบัเพ่ิมค่าธรรมเนียมการจดัการ จากเดิม 0.3745% ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ เป็น 0.5350% ต่อปีของ

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 

** กองทุนปรบัลดคา่ธรรมเนียมการซ้ือหรือขายหลกัทรพัยข์าเขา้ จากเดิม 0.15% ของมลูค่าหน่วยลงทุน เป็น 0.10% 

ของมลูค่าหน่วยลงทุน เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

(1) บริษัทจดัการอาจเพ่ิมอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือ

คา่ใชจ้่ายของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าว

เพ่ิมข้ึน 

(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลคา่เพ่ิมแลว้  

(3) คา่ใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรพัยต์ามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายหลกัทรพัย ์

(4) มูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลคา่หน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงคา่ธรรมเนียมการ

จดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(5) คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

(6) ไมร่วมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรพัย ์

 

ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัย ์ตั้งแตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 

อนัดบั ช่ือ ค่านายหนา้ 

(บาท) 

อตัราสว่น 

ค่านายหนา้ 

1 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

412,146.59  62.00% 

2 DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd. 252,607.29  38.00% 

  รวม 966,869.14 100.00% 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนั ของกองทุนเปิดเค ดชันีหุน้จนี  

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 
 

 

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  

 
 

 

รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุน

ลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
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รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ตอ่) 

 
 

บ
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค ดชันีหุน้จนี กบัเกณฑม์าตรฐาน 

(1) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏทิินยอ้นหลงั  

                                                                               (% ต่อปี) 

ปี 2558* 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 7.47 -7.50 26.00 -23.48 35.02 21.37 -10.85 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 14.04 -3.86 34.69 -23.26 33.24 25.07 -5.55 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของผลการดาํเนินงาน 

23.80 20.10 12.45 24.91 18.82 23.46 24.13 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของตวัช้ีวดั** 

24.80 19.00 11.67 23.32 20.04 22.36 22.56 

* ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัทาํการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

 

 (2) ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 

  ตั้งแตต่น้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%ตอ่ปี) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

10 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแต่

จดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -14.91 0.32 -8.54 -10.27 -1.19 0.48 N/A 2.57 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั* -12.61 2.00 -6.45 -6.70 2.92 2.85 N/A 6.59 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน (%ตอ่ปี) 

23.46 17.81 25.39 21.49 22.69 22.52 N/A 21.44 

ความผนัผวน (Standard 

deviation) ของตวัช้ีวดั (%ตอ่ปี)* 

21.43 17.31 23.13 19.86 21.29 21.48 N/A 20.53 

 

Tracking Difference (TD) ยอ้นหลงั 1 ปี ของกองทุน เท่ากบั -4.36% ต่อปี 

Tracking Error (TE) ยอ้นหลงั 1 ปี ของกองทุน เท่ากบั  5.63% ต่อปี 

 

** ตั้งแต่ 2 กนัยายน 2565 เป็นตน้ไป กองทุนเปล่ียนตวัช้ีวดัเป็นดชันี FTSE China A50 (RMB) (100%) 

ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณ

ผลตอบแทน 90% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

10% 

ก่อนวนัท่ี 2 กนัยายน 2565 กองทุนใชด้ชันี FTSE China A50 (RMB) (100%) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนั

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 75% และปรบัดว้ย

อตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 25% เป็นตวัช้ีวดั 

*** ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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**** เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัทาํขึ้ นตามมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึงวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -38.89% 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จาํกดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลกัษณต์วัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจาํนวน 8 

อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัตํา่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลาง

และยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณมี์ความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงตํา่มาก บริษทัมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่น

ระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัตํา่ บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่น

ระดบัสูงกวา่  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจ

มีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุด และมีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย

และคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํา่มาก มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม

อื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงตํา่ มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้

ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอืน่ๆ มากกวา่

อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  

 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า  

มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ี

อ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตตํา่สุดในกลุ่มของ

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings) 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นสาํหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกาํหนดเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศ

ซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช ์โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อย

ท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหก้บัตราสาร

ทางการเงินท่ีออกหรือคํา้ประกนัโดยรฐับาล ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสญัลกัษณ ์

“+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีกาํหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่

อาจเทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ความสามารถใน

การชาํระหน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวา่ตรา

สารท่ีไดร้บัการจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวสาํหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดโดย

ฟิทชโ์ดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทาง

การเงินท่ีออกหรือคํา้ประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

โดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขัน้น้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการ

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

อยา่งไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ

ชาํระหน้ีโดยตรงตามกาํหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา่ 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย 

อยา่งไรก็ดี มีความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบ

ต่อความสามารถในการชาํระหน้ีไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารหน้ี

อื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดบั เพื่อแยก

ความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว ้

เพิ่มเติมต่อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือสาํหรบัประเทศหน่ึงๆ เพือ่แสดงถึงสถานะยอ่ยโดยเปรียบเทียบกนั

ภายในอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้หลกั ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสญัลกัษณต่์อทา้ยดงักล่าวสาํหรบัอนัดบัความ

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

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อก

ตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกวา่กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกวา่ อยา่งไรก็ดี

บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มวา่จะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัท

ผูอ้อกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ี

น้อยกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความ

เส่ียงจากความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลให้

บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

 

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

อนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการชาํระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-1 สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และ

มีความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 สาํหรบัเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตใน

ระดบัท่ียอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตตํา่หรือน่ากงัวลและ

มีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s 

บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกวา่กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกวา่ อยา่งไรก็ดี

บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระ

หน้ีของบริษัทผูอ้อกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ี

น้อยกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความ

เส่ียงจากความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลให้

บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

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

ของคุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุน้จีน ทั้งน้ีผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุน้จีน 

ไม่ไดข้ึ้ นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อา้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุน

รวมไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน หรือ www.kasikornasset.com 

3. ผูล้งทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจัดการ

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด ทั้งน้ี ผู ้ท่ีสนใจจะลงทุนท่ีต้องการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด 

สามารถขอดูขอ้มลูไดท่ี้บริษัทจดัการ ตวัแทน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

และประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัท

จดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีกําหนดในวตัถุประสงค์การลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้

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

8. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

9. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่า

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือได้

ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

  

 

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