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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566  

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 10 ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 

 

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุน้ทุน 

K EUROPEAN EQUITY FUND : K-EUROPE 

 

สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

จ  านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

20,000 ลา้นบาท และบริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย 

ก.ล.ต.ก าหนด 

 

รอบระยะเวลาบญัชี  

31 กรกฎาคม 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  

กองทุนรวมน้ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 

1. ชนิดสะสมมูลค่า K-EUROPE-A(A) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการรบัผลตอบแทนจาก

ส่ วน ต่า งของการลง ทุน  (Capital Gain)  และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) ทั้งน้ี ยงัไม่เปิด

เสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (K-EUROPE-

A(A)) โดยจะประกาศใหท้ราบก่อนวนัเสนอขายอีกครั้ง 

2. ชนิดจา่ยเงินปันผล K-EUROPE-A(D) เหมาะส าหรับผู ้ลงทุนทัว่ไปท่ีต้องการรับผลตอบแทน

สม า่เสมอจากเงินปันผล 

 

ประเภทของกองทุน  

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

 

อายโุครงการ  

ไม่ก าหนด 

  

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth, 

Class AT-EUR ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน ซ่ึง

กองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย Allianz Global Investors Luxembourg S.A. และจดทะเบียนจัดตั้งใน

ประเทศลกัเซมเบิรก์ และเป็นกองทุนท่ีจดัตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment 
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in Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ซ่ึงเป็นสมาชิก

สามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภท

เฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  

 

บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปท่ีประเทศสิงคโปร ์โดยใชส้กุลยูโร (EURO) ซ่ึง

ประเทศสิงคโปรจ์ะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยงัประเทศลกัเซมเบิร์กต่อไป ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจาก

ประเทศสิงคโปร ์และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลงั โดยถือว่าไดร้บัความยินยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุน

แลว้ ซ่ึงบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัโดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหน้ีหรือเงิน

ฝาก หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นในต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

ส าหรบัการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายในประเทศ ไดแ้ก่ ตราสารทุน ตราสาร

กึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารหน้ี เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอก

ผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต  

 

ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจ

พิจารณาป้องกนัความเส่ียงตามดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ยกตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีค่าเงินบาทต่อยโูรอ่อนค่าลง

อย่างต่อเน่ืองจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเส่ียงด้า นอัตรา

แลกเปล่ียนน้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีท่ีค่าเงินบาทต่อยโูรแขง็ค่าขึ้ นอยา่ง

ต่อเน่ืองจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการเงินซ่ึงคาดว่า

จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียงตามดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

เป็นตน้  

 

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลกัทรพัย์

ท่ีไมม่ีการซ้ือขายในตลาด (unlisted) ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 

และตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ทั้งน้ี กองทุน

อาจมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการ

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth (กองทุนหลกั) 

กองทุนหลกัมุ่งสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวในตลาดทุนแห่งสหภาพยุโรปโดยเน้นลงทุนในหุน้กลุ่ม

ท่ีคาดว่ามีอตัราการเจริญเติบโตสูง (Growth stock) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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(ก) กองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารแห่งทุนและตราสารเทียบเท่า (Participation Certificate) ของบริษัทซ่ึงมี

ส านักงานจดทะเบียนอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป นอร์เวย ์หรือไอซแ์ลนด์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน  

(ข) ภายใตข้อ้บังคับตามขอ้ (ฌ) กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนและตราสารเทียบเท่า 

(Participation Certificate) หรือใบส าคญัแสดงสิทธินอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ (ก) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 25 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน 

(ค) นอกจากน้ี กองทุนหลกัอาจพิจารณาลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูพ้รอ้มใบส าคญัแสดงสิทธิของทรพัยสิ์น

ตามท่ีระบุในขอ้ (ก) และ (ข)  

(ง) กองทุนหลกัอาจพิจารณาลงทุนในใบส าคญัดชันีบ่งช้ี (Index Certificate) ใบส าคญัตราสารทุน (Certificates 

on Equities) และใบส าคญัตะกรา้ตราสารทุน (Certificates on Equity Baskets) ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีสมัพนัธก์บั

ทรพัยสิ์นในขอ้ (ก) และ (ข) หรือตลาดท่ีทรพัยสิ์นดงักล่าวลงทุนอยู่ 

(จ) หากทรัพยสิ์นตามขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ง) มีผูอ้อก (ส าหรับตราสารทุน หมายถึง บริษัท และส าหรบัตราสาร

เทียบเท่า (Participation Certificate) หมายถึง หลกัทรพัยอ์า้งอิง) เป็นบริษัท/หลกัทรพัยอ์า้งอิงท่ีจดทะเบียน

ในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในทรพัยสิ์นดังกล่าวไดไ้ม่เกิน

รอ้ยละ 20  ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน และตอ้งอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัตามขอ้ (ฌ) 

(ฉ) กองทุนหลักอาจมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารแห่งทุนและหรือ

กองทุนท่ีมีกลยุทธก์ารบริหารกองทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนตามเป้าหมาย (Absolute Return Approach) ของ

ประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา (Organization for Economic 

Cooperation and Development: OECD) ท่ีอยู่ภายใต้มาตรฐานเพื่อการซ้ือขายกองทุนขา้มประเทศในกลุ่ม

สหภาพยุโรป (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities: UCITS) หรือมาตรฐาน

เพื่อการซ้ือขายกองทุน (Undertaking for Collective Investment: UCI) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

ของกองทุน  

(ช) นอกเหนือจากทรพัยสิ์นขา้งตน้แลว้ กองทุนหลกัอาจมีไวซ่ึ้งเงินฝากและหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด

เงินโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15  ของมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน 

และตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัตามขอ้ (ฌ) 

ทั้งน้ี การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ใหนั้บมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินของประเทศ

กลุ่ม OECD ตามขอ้ (ฉ) ซ่ึงกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวร้วมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึงดว้ย 

(ซ) กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัยโ์ดยไม่จ ากดัมลูค่าตลาด (all sizes) ของบริษัทท่ีจะลงทุน เมื่อพิจารณา

ตามสภาวะตลาดแลว้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดใดขนาดหน่ึง หรืออาจ

เลือกลงทุนในบริษัทท่ีมีมูลค่าตลาดมากน้อยแตกต่างกนั ทั้งน้ี กองทุนหลกัอาจลงทุนในบริษัทท่ีมีมูลค่าตลาด

น้อยมากซ่ึงอาจซื้ อขายในตลาดเฉพาะ (niche markets) เท่าน้ัน 

(ฌ) ภายใตก้ารผ่อนปรนขอ้ก าหนดของ Exposure Approach กองทุนหลกัอาจไม่น าอตัราส่วนการลงทุนในขอ้ 

(ข) (จ) และ (ช) มาบงัคบัใช ้

*ค าอธิบายเพิ่มเติมของค าว่า Exposure Approach: กองทุนหลักสามารถซ้ือหรือขายตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงอาจ

ส่งผลใหอ้ตัราส่วนการลงทุนเกินกว่าท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ (ข) ขอ้ (จ) และ ขอ้ (ช) ได ้โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขว่า 

ความเส่ียงโดยรวมยงัคงอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัดา้นการลงทุนของกองทุน ซ่ึงหน่วยงานบริหารจดัการความเส่ียงเป็น

ผูพ้ิจารณาว่าความเส่ียงน้ันยงัคงอยู่ภายใตข้อ้จ ากัดหรือไม่ เมื่อค านวณอัตราส่วนของการลงทุนในตราสาร

อนุพนัธด์งักล่าวแลว้  

(ญ) อตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ (ก) และ (ช) จะไม่น ามาใชบ้งัคบัในช่วงเวลาประมาณ 2 เดือนก่อน

เลิกกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม  
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(ฎ) เน่ืองจากกองทุนหลกัเปิดใหม้ีการซ้ือขายหน่วยลงทุนในฮ่องกง จึงอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัการลงทุนโดยสามารถ

ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management Purpose) ได ้แต่ไม่สามารถเน้นลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

การลงทุนได ้(Investment Purpose) 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลกั (ส าหรบัหน่วยลงทุนคลาส AT-EUR)  

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end): ไม่เกินรอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management and Central Administration Agent Fee) : ไม่เกินรอ้ยละ 2.50 

ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ปัจจุบนัจดัเก็บท่ีรอ้ยละ 1.50)  

- ค่าธรรมเนียมการบริหาร (Administration Fee) : ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน (ปัจจุบนัจดัเก็บท่ีรอ้ยละ 0.30) อนัไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมเก็บรกัษาทรัพยสิ์น ค่านายทะเบียน ค่า

จดัพิมพห์นังสือช้ีชวน เป็นตน้ ค่าธรรมเนียมน้ีค านวณโดยใชมู้ลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนในแต่ละวนั

เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม และจดัเก็บเป็นรายเดือน บริษัทจดัการอาจจดัเก็บค่าธรรมเนียมต า่

กว่าท่ีระบุไวข้า้งตน้ได ้ 

- ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา : 

ปัจจุบนัอยูท่ี่รอ้ยละ 1.85 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

หมายเหตุ: ขอ้มลู ณ 31 กรกฎาคม 2565 

 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ี

กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้งิน

จ านวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

 

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกองทุนหลกั 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) รวมถึงเพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) 

 

การสรุปสาระส าคญัในส่วนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth (กองทุนหลกั) ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะ

ส่วนท่ีส าคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบั

ภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์

 

ทั้งน้ี หากกองทุนหลักมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลขา้งตน้ใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มูล

ดงักล่าว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 

 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของกองทุนหลกั 

 ตั้งแตต่น้ปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 

(ตอ่ปี) 

5 ปี 

(ตอ่ปี) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง  

(ตอ่ปี) 

กองทุนหลกั  -24.63 14.61 -4.67 -12.35 -20.40 7.82 6.23 7.99 

ดชันีช้ีวดั* -11.79 10.60 -0.59 -4.02 -6.36 7.32 6.78 5.03 

*ดชันีช้ีวดั คือ ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return 
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ความผนัผวนของผลการด าเนินงานของกองทุนหลกั 

 3 ปี 5 ปี 

Sharpe Ratio 0.33 0.26 

Volatility 21.44% 19.12% 

Tracking Error 8.01% 7.17% 

Information Ratio 0.06 -0.08 

 

หมายเหตุ:  

- ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ขอ้มลูจาก Factsheet กองทุนหลกั ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

 

นโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 

ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

 K-EUROPE-A(A) 

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

 

 K-EUROPE-A(D) 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสมหรือ

ก าไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีก าไรสะสมหรือมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี ตามท่ี

บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสม โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมีผล

ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้ นในงวดบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลน้ันได ้ 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark)  

ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (100%) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้น

อตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 90% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียน

เพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 10% 

 

ทั้งน้ี กองทุนมีการเปล่ียนแปลงดัชนีช้ีวดัเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลงทุนของกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 22 

กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน 

กองทุนน้ีเหมาะส าหรบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนในประเทศสมาชิกสหภาพ

ยุโรป ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 
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ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือก าไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในกองทุนตราสารทุนในประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 ผลการด าเนินงานของกองทุน Allianz Europe Equity Growth (กองทุนหลกั) 

 ภาวะตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศท่ีกองทุนหลกัลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนหลกัลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของ

ตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ี

กองทุนหลกัลงทุนไว ้และส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักใหม้ีสัดส่วนการลงทุนท่ี

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดยค านึงถึงสถานการณท์างเศรษฐกิจ การเมือง 

และภาวะตลาดเงินซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลกั 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมี

ฐานะการลงทุนอยูใ่นภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง ซ่ึงอาจท าใหม้ีความผนัผวนของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนเพิ่ม

มากขึ้ น ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงทางการเมืองและความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จ ากดัทางดา้น

กฎหมาย และการท าธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของมลูค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนได ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสม า่เสมอ รวมทั้ง กองทุนหลกัมีกระบวนการพิจารณาการคดัเลือกตราสารท่ีมี

คุณภาพ วิเคราะหปั์จจยัพื้ นฐานของตราสารน้ันๆ เพื่อใหสิ้นทรพัยท่ี์ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการ

ลงทุนท่ีเหมาะสม 

 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู ้ออกตราสาร (Business Risk) คือความเส่ียงท่ีราคาหุ ้นอาจ

เปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู ้ออกตราสาร รวมทั้ง

ความสามารถในการท าก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนหลกัลงทุนไว ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง ผูจ้ดัการกองทุนหลักมีการคดัเลือกตราสาร และวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ รวมทั้ง

ติดตามสถานการณ์การลงทุนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของตราสารท่ี

กองทุนหลกัลงทุน 

 ความเสี่ยงจากกฎขอ้บังคับต่างๆ (Regulatory Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึง

มกัจะเผชิญกบัความเส่ียงอนัเน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความผนัผวนของ

ตลาด การเขา้แทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ขอ้จ ากัดเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลท่ี

เขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บังคบัต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย ์ความไม่มัน่คงทางการ

เมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการ

ช าระราคาและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

 ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรฐับาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลับเขา้มาในประเทศ 

ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ี

ชวน 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการน าเงินกลบัประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 
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 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ี

กองทุนไม่สามารถจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือ

ตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกัท าการซ้ือขายหลกัทรพัยอ์าจจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดใน

ขณะน้ัน ความเส่ียงขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหลกัท่ีมีสภาพคล่อง และมีเง่ือนไข

การซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 ความเสี่ยงจากการรบัช าระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) เกิดจากความล่าชา้ของการรบัช าระคืนเงิน

ลงทุนจากความแตกต่างทางดา้นเวลา และขั้นตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก 

หรือตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยท่ีมีอายุของตราสารหรือ

ระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณีต า่กว่า 1 ปี เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเส่ียงจากการ

รบัช าระคืนเมือมีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน 

 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ี (Default Risk) เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมต่างประเทศและป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่า

เงินลงทุนในต่างประเทศ จึงท าใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีของคู่สัญญาสวอปเงินตรา

ต่างประเทศ (Currency Swap) และหรือตราสารอื่นๆ ความเส่ียงดังกล่าวขึ้ นอยู่กบัผลการด าเนินงานและ

ฐานะการเงินรวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียของคู่สญัญาหรือผูอ้อกตราสาร 

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะเลือกท าสญัญากบัคู่สญัญาหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีคุณภาพ 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศท า

ใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทาง

การเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งก าไรค่าเงิน เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง

ด้านอัตราแลกเปล่ียนอย่างระมัดระวังเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ์ ณ ขณะน้ัน อย่างไรก็ตาม ใน

สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าวอาจ

ไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด 
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ปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมของกองทุนหลกั 

1) ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(General Market Risk) เน่ืองจากกองทุนหลกัลงทุนใน

หลักทรัพยห์รือสินทรพัยอ์ื่นทั้งโดยตรงและโดยออ้ม จึงเผชิญกบัความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด โดยเฉพาะความผนัผวนของตลาดหลกัทรพัยซ่ึ์งเกิดจากปัจจัยท่ี

คาดการณ์ไดย้าก ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลใหร้าคาหลกัทรพัยท์ั้งตลาดลดต า่ลง รวมถึงหลกัทรพัยข์องผู ้

ออกรายใหญ่ก็อาจไดร้บัผลกระทบเช่นเดียวกบัหลกัทรพัยอ์ื่น 

2) ความเส่ียงรายหลกัทรพัย ์(Company-Specific Risk) เป็นความเส่ียงท่ีมลูค่าของสินทรพัยท์ั้งในส่วนของ

ตราสารแห่งทุนและตราสารตลาดเงินท่ีกองทุนหลกัถือครองอยู่อาจจะไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัเฉพาะ

ของหลักทรัพยร์ายตัว เช่น สถานการณ์ธุรกิจของผูอ้อกหลักทรัพยน้ั์น และหากปัจจยัเฉพาะดังกล่าว

เลวรา้ยลงอาจส่งผลใหร้าคาของหลกัทรพัยล์ดต า่ลงอยา่งมีนัยส าคญั  

3) ความเส่ียงจากการไม่กระจายความเส่ียงจากการลงทุน (Concentration Risk) หากกองทุนมุ่งเน้นลงทุน

ในตราสารประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นหลกั จึงอาจผนัผวนมากกว่ากองทุนอื่นท่ีมีนโยบายกระจายการ

ลงทุนในตราสารหลายประเภท 

4) ความเส่ียงจากการลงทุนในภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง (Region Risk) เน่ืองจากกองทุนหลักเน้นลงทุนใน

ภูมิภาคเดียวเป็นหลกั จึงอาจผนัผวนมากกว่ากองทุนอื่นท่ีมีนโยบายกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาค  

5) ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ี (Risk of Settlement Default) ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาจะลม้ละลาย 

ส่งผลใหห้ลกัทรพัยท่ี์กองทุนถือครองอยูไ่ม่มีมลูค่า 

6) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเส่ียงท่ีสินทรพัยท่ี์กองทุนซ้ือขายอาจไม่มีสภาพคล่อง

จนท าใหร้าคาสินทรพัยเ์ปล่ียนแปลงไป หากสินทรพัยน้ั์นขาดสภาพคล่อง จะเกิดความเส่ียงท่ีกองทุนไม่

สามารถจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม 

7) ความเส่ียงจากผลการด าเนินงาน (Performance Risk) กองทุนไม่ประกันว่าผลการด าเนินงานของ

กองทุนจะเป็นไปตามท่ีผูล้งทุนคาดหวงั มลูค่าหน่วยลงทุนจะมีความผนัผวนและอาจลดต า่ลงจนส่งผลให้

ผูล้งทุนขาดทุนได ้ 

8) กองทุนหลกัลงทุนในรูปของสกุลเงินยโูร (EURO) และไม่ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน 
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน 

K-EUROPE-A(A) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500 บาท 

 มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500 บาท 

K-EUROPE-A(D) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500 บาท 

 มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500 บาท 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นต า่ในการสัง่ซ้ือหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามชนิดหน่วยลงทุน ตามมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตาม

ช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดย

บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้ า

รายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่น้อยกว่าท่ีก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขาย

หรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

การเปิดบญัชี 

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ใน

ค าขอเปิดบญัชีกองทุน และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการก าหนด ดงัน้ี 

 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

(1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของ

บริษัท  

(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติ

บุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจ

ลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความ

จ านงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน
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เต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย  

 

กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ี

มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่น

ใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย

เพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิด

ไวก้บัธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.

ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จ ากดั 

(มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนก าหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน การหกั

บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชีเงินฝาก

กระแสรายวนัในช่ือกองทุน หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารก าหนด 

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด 

สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือวธีิ

อื่นใดดงักล่าวไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

 

2.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ี

เป็นไปตามเง่ือนไขการบริการภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดยสามารถสมคัรบริการ

ไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุน

ท่ีมีบญัชีกองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My 

Funds และ K PLUS หรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. 

ของทุกวันท าการซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ไดท่ี้ App 

Store (iOS) และ Play Store (Android)  

 

4.  บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสม า่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนดหรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็น
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ประจ าตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรบัทราบเง่ือนไขและส่งค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอไดท่ี้

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

ส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะท ารายการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

จะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน เวน้แต่

เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บั

เงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็น

กรณีพิเศษ  

 

ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบญัชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการท าการปิดบญัชีกองทุนไม่

ว่าดว้ยเหตุใดๆ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรบัช าระค่าซ้ือหน่วย

ลงทุน รวมถึงไดท้ ารายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้ 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได ้ไม่ว่าจะดว้ย

เหตุใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้ 

 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระ บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 
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ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเท่าท่ีสามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือตาม

สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้

เห็นว่าการจดัสรรในกรณีดังกล่าวจะท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่า

ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมี

ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนไม่ไดร้ับการจดัสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือ

วนัท่ียุติโครงการแลว้แต่กรณี 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

K-EUROPE-A(A) มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน 500 บาท 

 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ 50 บาท 

K-EUROPE-A(D) มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน 500 บาท 

 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ 50 บาท 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า

คงเหลือในบญัชีขั้นต า่ใหก้บัผูส้ัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามชนิดหน่วย

ลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ

อาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการใหท้ ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมี

มลูค่าขัน้ต า่น้อยกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการได ้โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 
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2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

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

 

ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัหลังเวลา 14.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท า

รายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ การไม่ขาย 

ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

โดยค านวณจากราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินท่ีสัง่ขายคืน

โดยคูณจ านวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน

ดว้ยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน  

 

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมี

จ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนมีมูลค่าต า่กว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต า่ บริษัทจดัการอาจด าเนินการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดตามจ านวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึงเป็นไปตาม

เง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซื้ อไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 
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การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนั

ถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บ

รวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจ

การจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา  

 

บริษัทจดัการจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทุน และหรือวิธีการอื่นใดท่ี

บริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณี

ท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ีช่องทางการรบัช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบ

ล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

1.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบ

ค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชัดเจน แลว้น าใบค าสัง่สับเปล่ียน

หน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลาท่ีก าหนดของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2. สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ต

กสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนดของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนดของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

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

(Android) 

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด ส าหรบัการ

สัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลังระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายใด 

บริษัทจดัการจะท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรบัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ชัว่คราวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชร้าคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี  

1) การก าหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการซ้ือ

ขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและ

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดท้ ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกั

ดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

2) การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการ

ซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทาง หรือ ณ ส้ินวนัท าการก่อนหน้าวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัท

จดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

สิทธิในหน่วยลงทุน  

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางไดร้บัช าระเงิน

ค่าซื้ อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดังน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง

สมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึง

เหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของ

มลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการ

ใดๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐาน

การไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 1) หรือการรบัรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตาม

ขอ้ 2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ด าเนินการแทนก็ได ้ 
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(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ี

ส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบัติตามค าสัง่เกี่ยวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระส าคญั 

 

2. อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตน

อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์

และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้

กระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด

กรณีหน่ึง ดงัน้ี 

1. บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อ

ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้ 

2. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์

จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา

หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น

ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 
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ช่องทางการทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ และ

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการ

มีดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เครื่องมือการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee 

คือ รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity 

Fee คือ 30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุน

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดย

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจาก

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

(Swing Pricing) (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์น

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

สภาพคล่องอื่นได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป 

เคร่ืองมือน้ีไมไ่ดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรบัเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ได้ตามท่ีบริษั ทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลด
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มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี 

ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัท

จดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการน้ัน 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้ liquidity fee บริษัทจดัการจะ

พิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

เรียกเก็บในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอยา่ง

ใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม (swing pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งก าหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ 
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Swing Threshold โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดย

พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย

สินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของ

กองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ี

สามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพจิารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกิน

กว่า Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณ

จากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ย

มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ 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. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการ

พิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน  ทั้งน้ี

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ี

เรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

พิจารณาใชอ้ตัรา Swing Factor ในอัตราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอยา่ง

ใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และก าหนด ADLs Threshold โดยมีหลกัการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของ

บริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐาน

และหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและ

เง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ี

สดัส่วนของมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี

ค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  

ค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) 

หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 

(switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถก าหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

(2) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม 

การใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุน

ในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้

ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน 

ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียก

เก็บค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะราย

ท่ีท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่

เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ี

ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา

และหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของ

วนัท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ได้

รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกับกองทุน

ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณา

ก าหนดอัตรา ADLs ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้
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- การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ  ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

จะตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่อง

ของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุน

รวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ันๆ  

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

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

พิจารณาแลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอน

หน่วยลงทุนท่ีเกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

จากตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีท าใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิบัติกบัค าสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัค าสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีท ารายการดว้ย 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Notice Period ร่วมกบัเคร่ืองมืออื่น ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้

บริษัทจดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้น

โครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้ง

แจง้ล่วงหน้า ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้ง

กบักองทุนปลายทางได ้
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

ก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัท าการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate 

Threshold ได้ บริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการ

ก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ใน

การขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออก

ของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้

ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้ ง

เท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันท าการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของ

กองทุน เทียบกบั มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัท

จดัการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช ้

Redemption Gate 

4. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะน าไปท า

รายการในวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
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และค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่ส่วน

ท่ีเหลือไดเ้มื่อบริษัทจดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการยกเลิกค าสัง่ดงักล่าว และเมื่อบริษัทจดัการเร่ิมเปิด

ใชร้ะบบ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate 

ตามราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้ งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่อง

เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า 

Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง

สภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบั

เพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดย

จะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ 

การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ 

(ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณา

ยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกค าสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการน้ัน 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้ redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับ

กองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

ก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน และก าหนด

ระยะเวลาท่ีจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 
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2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวห้รือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดังกล่าวจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุ

จ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

รวมทั้งกรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยส าคญั 

1. ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณี

ท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

2. มีเหตุการณ์ท่ีท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงิน

ออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

3. มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึง

เหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 
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สิทธิและขอ้จ  ากดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จ  ากดัการใชส้ิทธิออกเสียง 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

 

ขอ้จ  ากดัในการโอน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม  

3. การโอนตามค าสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจ าน าหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

 

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน: 

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 ส าหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานการรบัโอนตาม

กฎหมาย  

 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บั

โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงั

ผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดง

สิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่

ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมี

ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยู่ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่มี

สิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน และไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
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การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็น

หลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือ

ในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในหวัขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสาร

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”) 

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัท

จดัการกองทุนรวม 

ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงและการ

ด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู ้ถือหุน้ได้ตามวิธีการท่ีประกาศใน website ของบริษัทจัดการ 

(www.kasikornasset.com) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน  

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ท่ี โทร. 0 2033 9999 หรือ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2299 1111 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ  

ไม่มี 

 

การวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ี

อยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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

กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุน  

 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   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 

 

จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ 

จ านวน 234 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565)  
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มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ 

1,051,908,452,257.37 บาท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565) 

 

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 ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั  

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการเงิน,  

University of Texas at Austin  

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี สาขาการบญัชี 

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนต่างประเทศและการลงทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุนาวิน 

อินทรสมบตั ิ

- Master of Business 

Administration in Finance and 

Derivatives, University of North 

Carolina at Chapel Hill,  

United States 

- ปริญญาตรี  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- Assistant Managing Director  

Equity and Derivatives Trading Group  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Vice President  

Direct Investment  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY 

CO.,LTD 

- Chief Financial Officer,  

CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 

- Assistant Vice President  

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

- Assistant Vice President  

Investment Banking Department 

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Exploration Engineer,  

SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   

คณุกนัตยา  

พสุหิรญันิกร 

- Master of Science in Finance 

University of Warwick,  

United Kingdom 

- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร ์

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก

, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- 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 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Product Controller (Associate) 

Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE 

BANK (LONDON, UNITED KINGDOM) 

-Risk & Control Analyst Exotic Trade 

Review (Equity & Rates Derivatives), 

DEUTSCHE BANK (LONDON, UNITED 

KINGDOM) 

คณุวีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก

, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-888-8888 

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

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

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-629-5588 

 ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-274-9400 

http://www.kasikornasset.com/
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 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เพื่อลูกคา้ Unit-Link โทร. 02-274-9400 

 บริษัท ไทยสมุทรประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-261-3344 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั โทร. 02-820-0100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จ ากดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-305-9000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคเคพี ไดม ์จ ากดั  

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  โทร. 02-680-1111, 02-680-1000 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 02-672-5999 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไพน์ เวลท ์โซลูชัน่ จ ากดั โทร. 02-095-8999 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-080-2888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากดั โทร. 02-695-5555 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-7000  

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั โทร. 02-088-9100, 02-343-9500 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั โทร. 02-633-6000 กด 5 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-217-8888 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-205-7000 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั โทร. 02-697-3700 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-009-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-088-9797 
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 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากดั โทร. 02-949-1999 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทร. 02-207-2100 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จ ากดั โทร. 02-030-3730 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั โทร. 1240 กด 8 

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

นายทะเบียนของกองทุน  

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุน  

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2299 1111 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชีของกองทุน 

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 จ ากดั 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) 

- การลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ลงทุนไม่เกิน ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน

ฝากของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน

ฝากของสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่มกิจการใดกลุ่ม

กิจการหน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือ

สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ธนาคาร

พาณิชย ์บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์และ

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การท าธุรกรรม reverse repo ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การท าธุรกรรม securities lending ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

Total SIP ไดแ้ก่ 

- การลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน

ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระบบของ Organized Market หรือ

เทียบเท่า 

- การลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน

ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต า่กวา่ท่ี

สามารถลงทุนได ้หรือไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 15 

- การลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ลงทุนไม่เกิน ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

- การท าธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

การลดความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

- การลงทุนในหุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

(รวมทุกกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการของบริษัทจดัการ) 

- การลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน

ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทาง

การเงิน (financial liability) ของ 

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน 
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- การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS 

ของกองทุนท่ีออกหน่วยน้ัน 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมของ K-EUROPE-A(D) 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 1 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม เป็นระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง
(2)

 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง
(2)

 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง
(2)

 

ปี 64/65 

1. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.00 1.50 1.50 1.50 

1.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน อตัราเท่ากบัคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนของกองทุนตน้ทาง 

หรือค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3 ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ 

หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็น

กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

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

3.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 1.07 1.13 * 1.28 

3.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.03 0.03 0.03 

3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.08 0.08 0.08 

3.4 ค่าใชจ้่ายในการจ่ายเงินปันผล ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.02 0.02 

3.5 ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.01 

3.5 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ
(4)

 ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

4. คา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% 

ของจ านวนเงินทุน 

ของโครงการ 

- - - 

4.2 ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - - 

5. อตัราสว่นค่าใชจ้า่ยทั้งหมดตอ่มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ(1)(5) 

(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ)(3) 

ไม่เกิน 4.0125 ตอ่ปี 1.20 1.27 1.43 

* บริษัทจัดการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเป็น 1.2840% ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ตั้งแต่วนัท่ี 7 พ.ค. 2564 เป็นตน้ไป 

(1) บริษัทจัดการอาจเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ

คา่ใชจ้่ายของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 

(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 

(3) มูลคา่ทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลคา่หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลคา่หน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงคา่ธรรมเนียมการจัดการ 

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4) คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

(5) ไมร่วมคา่นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึ้ นจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์ 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมของ K-EUROPE-A(A) 

 

 อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง
(2)

 

1. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.00 1.50 

1.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.00 ยกเวน้ 

1.3 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน อตัราเท่ากบัคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนของกองทุนตน้ทาง 

หรือค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3 ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ 

หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็น

กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

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

3.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 1.2840 

3.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.0294 

3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.0803 

3.5 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ
(4)

 ตามท่ีจ่ายจริง *** 

4. คา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% ของจ านวนเงินทุนของโครงการ 

4.2 ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

5. อตัราสว่นค่าใชจ้า่ยทั้งหมดตอ่มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ(1)(5) 

(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ)(3) 

ไม่เกิน 4.0125 ตอ่ปี 

 

(1) บริษัทจดัการอาจเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ

คา่ใชจ้่ายของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 

(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 

(3) มูลคา่ทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลคา่หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลคา่หน้ีสินทั้งหมดไมร่วมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ 

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4) คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

(5) ไมร่วมคา่นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึ้ นจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์ 
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การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

 

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือท่ีเรียกว่ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ

การลงทุนไดภ้ายหลงัการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือ ตวัแทนหรือนายหน้าประกนั

ชีวิตท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทั้งน้ี การซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้ก าหนด และวิธี

ปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนจึง

ควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนก่อนตดัสินใจ และ

บริษัทประกนัชีวิตอาจจะใชว้ิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account)  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบ้ริการท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit-

Linked Life Policy) ได ้ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดย

ประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีดงัน้ี ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ 

(1) มูลค่าขั้นต า่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ

ในบญัชีขัน้ต า่  

ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตน้ัน บริษัทจดัการไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่  

อยา่งไรก็ตาม แบบประกนัชีวิตควบการลงทุน มีส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนั ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ใชสิ้ทธิตามกรมธรรมป์ระกนัได ้เช่น การเวนคืนกรมธรรม ์และมีสิทธิในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เลือกสดัส่วน

การลงทุนแต่ละกองทุน การขอสบัเปล่ียนกองทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน ซ่ึงแบบประกนั

ชีวิตควบการลงทุนน้ีมีค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกนัภัย เป็นตน้ ดังน้ัน 

บริษัทประกนัชีวิตอาจมีขอ้ก าหนดในเร่ืองมูลค่าขั้นต า่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต า่ของการสัง่ขายคืน 

จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต า่ของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต า่ และจ านวนหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ ซ่ึงอาจแตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาขอ้ก าหนดดังกล่าวได ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์และหรือเอกสาร

ประกอบการขายท่ีจดัท าโดยบริษัทประกนัชีวิต  

 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวติ 

หรือตัวแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทั้งน้ี 

ระยะเวลาในการสัง่ซ้ือจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดย

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารและเงินจองซ้ือครบถว้น และไดพ้ิจารณาอนุมติั

กรมธรรมแ์ลว้ และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วย

ลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผูล้งทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่

ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต อาจปฏิเสธค า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต พิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อ

ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต และหรือค าสัง่ดังกล่าวหรือผูล้งทุนเป็น
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บุคคลท่ีอาจเขา้ขา่ยลกัษณะการกระท าผิดการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง

การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรือผูล้งทุนเขา้เง่ือนไขเป็นบุคคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตมีขอ้สงวน

สิทธิในการพิจารณารบัประกนั  

 

(3) การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(3.1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน

ผ่านบริษัทประกนัชีวติ ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการ

ขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และหรือเอกสารการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต 

โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

จะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารหลกัฐานครบถว้น ตามกฎเกณฑข์องบริษัทประกนัชีวิตน้ันๆ  

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วย

ลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือในกรมธรรม ์ 

(3.2) การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

บริษัทประกนัชีวิตอาจด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทุน

มาช าระค่าการประกนัภยั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์ตามอตัราและ

วิธีการท่ีก าหนดในกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็น

รายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสุดไดต้ามช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยใน

เอกสารประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต  

 

(4) การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวิตภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งใน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง

ประกาศก าหนด บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าท่ีตอ้งช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากบริษัทจดัการใหแ้ก่ผู ้

ลงทุนท่ีซ้ือประกนัชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ี

เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะ

เป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน  

 

(5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บับริษัทประกนัชีวติภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติ

ควบการลงทุน ภายใน 15 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

สงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบ

การลงทุน อน่ึง บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และการขายคืน

หน่วยลงทุนตามขอ้ (3) (3.1) ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน  
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(6) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรม ์โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอรม์ท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวม

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดไวเ้ท่าน้ัน โดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่านบริษัท

ประกนัชีวิต การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง 

(กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการน า

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซ่ึงไดห้กัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน(ถา้มี) เพื่อน าไป

ช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กิดรายการดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วย

ลงทุน  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราวและหรือถาวรใน

กรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ี

จ านวนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางต า่กว่าจ านวนขั้นต า่ท่ี บริษัทประกันชีวิตก าหนดในการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

 

ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง การก าหนดราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนเมื่อส้ินวันท า

การท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ และท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี)  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนเมื่อส้ินวนัท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง หรือวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทประกนัระบุ

ใหเ้ป็นวนัท าการซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง โดยจะตอ้งเป็นวนัท าการท่ีบริษัทถือว่าไดร้บัช าระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนแลว้ ทั้งน้ี มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้ านวณราคาขายและราคารบัซื้ อคืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน

ขา้งตน้จะตอ้งเป็นราคาท่ีไดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

 

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกันชีวิตทุกวนัและเวลาท าการตามท่ี

บริษัทประกนัชีวิตก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ใหช้ดัเจน ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตขอสงวนสิทธิท่ี

จะไม่ด าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือ

กรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะยกเลิกค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวทนัที โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนทราบ  

ผูล้งทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนน้ันได้

เสร็จสิ้ นสมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือยืนยนัการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 

30 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีไดด้ าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติั

และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรบัค าสัง่ครั้งแรก หรือสรุปส่ง

เป็นรายงานรายปี แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนไดต้ามวิธีท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตก าหนด  
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(7) วนัและเวลาในการขายหน่วยลงทุน รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือ ขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตไดทุ้กวนัและเวลาท าการท่ี

บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกี่ยวกบักองทุน ไดแ้ก่ การซ้ือหน่วยลงทุน 

(การช าระเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต) 

การสบัเปล่ียนกองทุน การสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติัได ้โดยส่งค าสัง่ตาม

แบบฟอรม์และปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

 

(8) สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี

เพียงอยา่งเดียว ดงัน้ี  

(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณี

ใดทั้งส้ิน  

(ข) ผู ้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น

หลกัประกนั  

(ค) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประชีวิตควบการลงทุน

ภายใน 15 วนัหลังจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการ

ขายหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนและไดท้ ารายการขายคืนหน่วยลงทุนแลว้  

(ง) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกนั

ชีวิตจะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซ้ือและขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนาม

ของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้ับ

ขอ้มลูกองทุนอาจล่าชา้กว่าไดร้บัจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นตน้  

(จ) สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบ้ียประกนัในการลงทุนในกองทุนรวม  

(ฉ) สิทธิในการขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(ช) สิทธิในการไดร้บัทราบรายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีรบัจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ี

เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตน้ัน  

(ซ) สิทธิในการรับทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งช่ือ และเลขท่ี

ใบอนุุญาตตวัแทนประกนัชีวิต  

(ฌ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัค าแนะน าเพื่อซ้ือหน่วย

ลงทุนน้ัน ตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(ญ) สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อ

การตดัสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการเพื่อการควบ

กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นตน้  

(ฎ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ี

ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซ้ือกรมธรรม ์รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืนหน่วย

ลงทุน เป็นตน้  

(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรบัการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  

(ฐ) สิทธิในการรอ้งเรียนผ่านช่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียนตามท่ีบริษัทก าหนด  

บริษัทจดัการ และบริษัทประกนัชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบติัอื่นของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
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และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมี

อ านาจอื่น  

 

(9) การจดัส่งรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(1) การจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจ าปีของกองทุน  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู ้ด าเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจ าปีใหแ้ก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน 

หลงัจากท่ีไดร้บัเอกสารจากบริษัทจดัการ  

(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงสถานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินดงักล่าวไดท้างโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด หรือ

ร้องขอรายงานแสดงสถานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหน่ึงครั้งโดยไม่เสีย

ค่าธรรมเนียม  

 

(10) ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บจากบริษัทประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน  

บริษัทจดัการอาจยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายและหรือค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บับริษัท

ประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน อยา่งไรก็ตาม บริษัทประกนัชีวิตอาจพิจารณาเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต

ควบการลงทุนหรือตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด  
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงิน และการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค ยโูรเปียน หุน้ทุน 

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

 

 
 

 

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

 

 

 

รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุน

ลงทุน หรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
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รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค ยโูรเปียน หุน้ทุน กบัเกณฑม์าตรฐาน 

 

ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค ยโูรเปียน หุน้ทุน–A ชนิดจา่ยเงินปันผล (K-EUROPE-A(D)) 

(1) ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั  

                                                                        (% ต่อปี) 

ปี 2556* 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 5.61 10.21 15.96 -2.76 15.18 -14.26 35.58 14.17 30.75 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 8.28 5.93 13.62 -0.98 11.67 -9.79 31.37 6.60 25.12 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 

8.94 11.58 17.44 17.10 8.95 13.88 12.55 30.04 16.23 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

11.28 12.60 19.23 18.66 9.02 13.08 12.04 26.11 13.61 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัท าการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

 

 (2) ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 

  ตั้งแตต่น้ปี 

(%) 

3 เดือน

(%) 

6 เดือน

(%) 

1 ปี 

(%ตอ่ปี) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -25.93 -6.98 -14.08 -21.83 7.68 6.27 7.75 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -17.84 -6.95 -9.45 -14.80 6.12 6.12 7.30 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน  

28.68 30.02 29.48 24.83 23.93 20.14 17.78 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของตวัช้ีวดั** 

22.66 21.41 22.67 19.68 20.30 17.35 16.65 

 

** ตั้งแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป กองทุนเปล่ียนตัวช้ีวัดเป็นดัชนี S&P Europe LargeMidCap 

Growth Net Total Return (100%) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัคา่

สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 90% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ 

วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 10% 

ก่อนวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใชด้ชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (100%) 

ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณ

ผลตอบแทน 75% และปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

25% เป็นตวัช้ีวดั 

*** ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ

ด าเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึงวันส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -35.71% 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จ  ากดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ัญลักษณ์ตัวอกัษรแสดงผลการจดัอนัดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจ านวน  8 

อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัต า่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและ

ยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณม์ีความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงต า่มาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ใน

ระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัต า่ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูง

กว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี

ความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

อนัดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุด และมีความเส่ียงต า่ท่ีสุด มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ

คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงต า่มาก มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืน

เงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ 

มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงต า่ มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบั

เครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

 

’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารท่ีไดร้ับการจดัอันดับท่ีสูงกว่า มี

ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อ

เทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่า  อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตต า่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตใน

ระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

อนัดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นส าหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบ

กบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดย

ฟิทช์ โดยอันดับความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้ าหรับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงินท่ี

ออกหรือค ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้

เพิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีก าหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่อาจ

เทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ความสามารถในการช าระ

หน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีไดร้บั

การจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวส าหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์

โ ดยอันดับความ น่า เ ช่ื อ ถือ น้ี จะมอบให้กับอันดับความ น่า เ ช่ื อ ถือ ท่ีมี ความเ ส่ี ย ง  “น้ อย ท่ี สุด”  

เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทาง

การเงินท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

โดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไร

ก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี

โดยตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใน

ประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็

ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหน้ีไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ี

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดบั เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติม

ต่อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรบัประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดับ

ความน่าเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อทา้ยดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเช่ือถืออันดับ 

”AAA(tha)” หรืออนัดบัท่ีต า่กว่า “CCC(tha)” ส าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว  
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้ับจาก Moody’s บริษัทผูอ้อก

ตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตรา

สารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าให้ความสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผู้

ออกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีน้อย

กว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเ ส่ียง

จากความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผู ้

ออกตราสารไม่สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้ับการช าระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ช าระหน้ีอยู่ในปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

 

อนัดบัเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวัเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการช าระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดับเครดิตท่ี P-1 ส าหรับเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 ส าหรบัเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบั

ท่ียอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตต า่หรือน่ากงัวลและมี

ความไม่แน่นอนในความสามารถในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้ับจาก Standard & Poor’s 

บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตรา

สารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผู้

ออกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีน้อย

กว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียง

จากความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผู ้

ออกตราสารไม่สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้ับการช าระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ช าระหน้ีอยู่ในปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุน้ทุน ทั้งน้ีผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน 

หุน้ทุน ไม่ไดข้ึ้ นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ บลจ. กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อา้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม

ไดท่ี้บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือ www.kasikornasset.com 

3. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู ้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี 

ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้

บริษัทจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบิติัตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ www.sec.or.th 

8. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั และส่วนขอ้มูลกองทุน

รวม 

9. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคา

หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

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

