
  

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ ปี 2564/2565 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 7 ส้ินสดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอรเ์อจ หุน้ทุน 

K European Silver Age Equity Fund: K-EUSAGE 

 

ลกัษณะส ำคญั 

 

ประเภท  กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder fund) 

อำยุโครงกำร ไมก่ าหนดอายุโครงการ 

วนัท่ีไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั้งและ

จดักำรกองทุน 

15 ตุลาคม 2558 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 12 พฤศจิกายน 2558 

จ  ำนวนเงินทุนของโครงกำร 5,000 ลา้นบาท 

รอบระยะเวลำบญัชี 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม 

 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน และผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder 

fund) 

 

2. นโยบำยกำรลงทุน 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของ

มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CPR Silver Age - I (กองทุน

หลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน ซ่ึงเน้น

ลงทุนในหุน้ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปในหลากหลายหมวดอุตสาหกรรมท่ีไดป้ระโยชน์จากกลุ่ม

ประชากรผูสู้งอายุ (Aging Population) อาทิเช่น เภสชักรรม เคร่ืองมือและอุปกรณท์างการแพทย ์การออม

และประกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี กองทุนหลกัจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศฝรัง่เศส (France) และอยูภ่ายใตก้าร

ก ากบัดูแลของ Autorité  des marché s financiers (AMF) ซ่ึงเป็นหน่ึงในสมาชิกสามญัของ International 

Organizations of Securities Commission (IOSCO) และจดัเป็น French Mutual Fund (Fonds Commun 

de Placement : FCP) ภายใตก้ฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities 

(UCITS) กองทุนหลกัมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) ซ่ึงกองทุนหลกัอยูภ่ายใตก้าร

จดัการของ CPR Asset Management  

 

ทั้งน้ี กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) และเพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มฐานะ

การลงทุนในหุน้ (Equity Exposure) ดงัน้ัน กองทุนหลกัจึงมีความเส่ียงมากกวา่กองทุนรวมอ่ืน  

 



  

บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปท่ีประเทศฮ่องกง โดยใชส้กุลเงินยโูร (EUR) 

เป็นสกุลเงินหลกั ซ่ึงประเทศฮ่องกงจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนดงักล่าวไปยงัประเทศฝรัง่เศสต่อไป 

ในขณะท่ีกองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในหลายสกุลเงิน เชน่ ปอนดเ์สตอรลิ์ง (GBP) 

ฟรงักส์วิส (CHF) โครนสวีเดน (SEK) เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากประเทศฮ่องกง และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินใน

ภายหลงั โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของ

กองทุนเป็นส าคญั โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

และท่ีเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งหน้ี 

เงินฝาก และหรือหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.ทั้งใน

และต่างประเทศ รวมทั้งอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น 

หรือเพื่อลดค่าใชจ้า่ยของกองทุน ยกตวัอยา่งเชน่ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี

อา้งอิงกบัหุน้ยุโรป หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั โดยด ารงฐานะซ้ือ (Long position) และ/หรือ

ฐานะขาย (Short position) เพื่อไดร้บัผลตอบแทนเพิ่มขึ้ น เป็นตน้  

 

โดยในสภาวการณป์กติ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียนไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณไ์ม่

ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ยกตวัอยา่งเชน่ กรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการเงินซ่ึงคาดวา่จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกนั

ความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไมล่งทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และตราสาร

หน้ีท่ีไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งน้ี กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมี

อนัดบัความน่าเชื่อถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน รวมทั้ง กองทุนจะไมล่งทุน

ในหลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เวน้แต่เป็นหุน้ท่ีคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยส์ัง่รบัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูอ้อกหุน้ดงักล่าว

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ย

การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนได ้ 

ในกรณีท่ีกองทุน CPR Silver Age มีการลงทุนในหลกัทรพัย ์ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทท่ีมิไดจ้ด

ทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลกัทรพัยท่ี์มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต า่กวา่ท่ีสามารถ

ลงทุนได ้(Non – investment grade) โดยมีอตัราส่วนการลงทุนรวมกนัทั้งหมดมากกวา่รอ้ยละ 15 ของ

มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกัเพื่อใหก้ารลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

ดงักล่าว มีอตัราส่วนการลงทุนรวมกนัทั้งหมดไมเ่กินรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนเปิดเค 

ยโูรเปียน ซิลเวอรเ์อจ หุน้ทุน ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีทราบถึงเหตุการณด์งักล่าว ยกเวน้กรณีท่ี

เกิดจากปัจจยัท่ีควบคุมไมไ่ดห้รือกรณีจ าเป็นและสมควรท่ีท าใหไ้มส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลา



  

ขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้สร็จส้ินโดยไมช่กัชา้  

(2) หากการด าเนินการปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกัขา้งตน้ มีผลท าใหก้ารลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง

กองทุนหลกัโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีน้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนเปิดเค 

ยโูรเปียน ซิลเวอรเ์อจ หุน้ทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่

แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดเค ยโูรเปียน ซิลเวอรเ์อจ หุน้ทุน และมีคุณสมบติัตามท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้สร็จส้ินโดยไมช่กัชา้ 

และจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบต่อไป  

(3) หากเกิดกรณีใด ๆ ท่ีท าใหบ้ริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่

แทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม โดยจะ

ด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุน เพื่อคืนเงินตามจ านวนท่ีรวบรวมไดห้ลงั

หกัคา่ใชจ้า่ยและส ารองค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวขอ้งของกองทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีถือครองต่อจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของกองทุน  

ในภาวะปกติ กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของ

มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไรก็ดี ในชว่งเวลาระหวา่งรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 15 

วนัท าการนับแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น กองทุนอาจจ าเป็นตอ้งชะลอการลงทุนใน

ต่างประเทศและกองทุนหลกัเป็นการชัว่คราว ดงัน้ัน อาจมีบางขณะท่ีกองทุนไมส่ามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ได ้ 

กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่การลงทุนในกองทุน CPR Silver Age ไมเ่หมาะสมอีกต่อไป อาทิ  

• กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนหลกัต า่กวา่ผลตอบแทนของกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียง

กนัอยา่งมีนัยส าคญัหรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือ  

• ขนาดของกองทุนหลกัลดต า่ลงมากอยา่งมีนัยส าคญั จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใชจ้า่ย 

หรือ  

• การลงทุนของกองทุนหลกัไมเ่ป็นไปตามหนังสือช้ีชวนหรือโครงการ หรือ  

• เมื่อกองทุนหลกักระท าความผิดรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลกองทุนหลกั หรือ  

• เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือ  

• กองทุนหลกัเลิกกองทุน หรือ  

• ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ การยา้ยไปลงทุนในกองทุนอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนั

และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และเป็นผลดีต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุน รวมถึง

เป็นผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะหรือนโยบายการ

ลงทุนใกลเ้คียงกนัในอตัราส่วนเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน หรือหากเกิดกรณีใด ๆ ท่ีท าใหบ้ริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการคดัเลือกกองทุนหลกักองทุนใหม่

แทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม โดยจะ

ด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุน เพื่อคืนเงินตามจ านวนท่ีรวบรวมไดห้ลงั 

หกัคา่ใชจ้า่ยและส ารองค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวขอ้งของกองทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีถือครองต่อจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของกองทุน โดยการเปล่ียนกองทุนหลกั

หรือเลิกกองทุนดงักล่าวถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

ในกรณีท่ีกองทุนเปิดเค ยโูรเปียน ซิลเวอรเ์อจ หุน้ทุน มีการลงทุนในกองทุนหลกัไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของ

มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั และกองทุนหลกัมีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



  

ประกาศก าหนด  

(1) มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั  

(2) ยอดรวมของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัลดลงในชว่งระยะเวลาหา้วนัท าการใดติดต่อกนั คิด

เป็นจ านวนเกินกวา่สองในสามของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั  

 

ทั้งน้ี กองทุนหลกัดงักล่าว ใหห้มายถึงเฉพาะกองทุนท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะดงักล่าวบริษัทจดัการด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้เหตุท่ีกองทุนหลกัมีมลูคา่ทรพัยสิ์นลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดี

ท่ีสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ านักงานและผูถื้อหน่วยลงทุนทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัท่ี

ปรากฏเหตุ  

(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท่ี้สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท่ี้สนใจจะ

ลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกบัสถานะของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะด าเนินการใหบุ้คลากรท่ีเกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  

ทั้งน้ี ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

นโยบำยกำรป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

ในสภาวการณป์กติ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติ 

กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการเงินซ่ึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกนั

ความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน เป็นตน้ 

 

นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล 

กองทุนมีนโยบายจา่ยเงินปันผลปีละไมเ่กิน 4 ครั้ง โดยจา่ยในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสม

หรือก าไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีก าไรสะสมหรือมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะจา่ยเงินปันผล ทั้งน้ี 

ตามท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่เหมาะสม โดยการจา่ยเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไมท่ าใหก้องทุน

รวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้ นในงวดบญัชีท่ีมีการจา่ยเงินปันผลน้ันได ้

ตวัช้ีวดั (Benchmark)  

ไม่มีตัวชี้ วดั เน่ืองจากกองทุนหลกัมีแนวทางการลงทุนท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไม่มีดัชนีอา้งอิงเป็นการเฉพาะ 

ดังน้ัน กองทุนหลกัจึงไม่สามารถก าหนดตัวชี้ วดัของกองทุนหลกัได ้อย่างไรก็ตาม กองทุนหลกัจะใชด้ชันี 

MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน

หลัก ดัง น้ันกองทุนจะไม่ มีตัวชี้ วัดตามกองทุนหลัก แต่จะใช้ดัชนี  MSCI Europe (Net Dividends 

Reinvested) เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 



  

ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) (100%) ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงดา้น

อัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 90% และปรับดว้ยอัตรา

แลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัคา่สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 10% 

 

3. ผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะไดจ้ำกเงินลงทุน 

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนต่างประเทศ หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน 

หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนใดในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม 

1.1 กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผูล้งทุนหรือไม่ อยำ่งไร 

กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และไมมี่การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

1.2 กองทุนรวมน้ีมีจ  ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด 

5,000 ลา้นบาท โดยบริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.ก าหนด 

 

1.3 กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น

ระยะเวลำเท่ำใด 

กองทุนน้ีเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนต่างประเทศ 

หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนใดในต่างประเทศ โดยกองทุนจะ

มุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ CPR Silver Age ซ่ึงกองทุนหลกัเน้นลงทุนใน

หุน้ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปท่ีไดร้บัประโยชน์จากกลุ่มประชากรผู ้สูงอายุ (Aging Population) 

และผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลาไมน่้อยกวา่ 1 ปี 

 

1.4 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่เงินลงทุน 

 ผลการด าเนินงานของกองทุน CPR Silver Age (กองทุนหลกั) 

 ภาวะตลาดหลกัทรพัยข์องกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปหรือประเทศอ่ืนท่ีกองทุนหลกัลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนหลกัลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

1.5 กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยำ่งไร 

กองทุนน้ีไมมี่ผูป้ระกนัเงินทุนและไมคุ่ม้ครองเงินตน้ 

 

1.6 รอบระยะเวลำบญัชี 

31 กรกฎาคม ของทุกปี 

 

1.7 ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือลดควำมเส่ียง 

1.7.1 กองทุนรวมก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้อยำ่งไร 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยจ ากดั net 

exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยรายละเอียดการค านวณมูลคา่การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

 

 



  

1.7.2 ผลกระทบทำงลบท่ีมำกท่ีสุดจำกกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ตอ่เงินทุนของกองทุน

รวมเป็นอยำ่งไร 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณ์

จนอาจท าใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า อยา่งไรก็ตาม การขาดทุน

ดงักล่าวจะไมเ่กินรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะศึกษา

วิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบั

ภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 

1.8 กองทุนรวมตำ่งประเทศนั้นมีนโยบำยกำรลงทุน ปัจจยัเส่ียงท่ีส  ำคญั และผลกำรด ำเนินงำน

อยำ่งไร 

ลกัษณะส ำคญัของกองทุน CPR Silver Age: 

ช่ือกองทุนหลกั CPR Silver Age - I 

วนัท่ีจดทะเบียน 22 ธนัวาคม 2552 

ISIN FR0010838284 

สกุลเงิน สกุลเงินยโูร (EUR) 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark) ดชันี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) 

กลยุทธก์ำรลงทุน 

มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสูงกวา่ดชัน้ีชี้ วดั  

(Active Management) และมีแนวทางการลงทุน คือ เน้นลงทุนในหุน้ท่ี

ไดร้บัประโยชน์จากประชากรผูสู้งอายุ (Thematic Aging Population) 

บริษัทจดักำร CPR Asset Management 

ผูเ้ก็บรกัษำทรพัยส์ินของกองทุน CACEIS Bank France 

Website www.cpr-am.fr 

 

วตัถุประสงคก์ำรลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคท่ี์จะสรา้งผลตอบแทนใหสู้งกว่าตลาดหุน้ยุโรปในระยะยาว คือ ระยะเวลา

การลงทุนมากกว่า 5 ปี โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุน้ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปท่ีไดร้ับ

ประโยชน์จากกลุ่มประชากรผูสู้งอายุ (Aging Population) 

 

กลยุทธก์ำรลงทุนของกองทุนหลกั  

กลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนหลกั คือ การอาศยัประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีจะมีกลุ่มประชากร

ผูสู้งอายุ (Aging Population) เพิ่มมากขึ้ น โดยกองทุนหลกัจะเน้นลงทุนในหุน้ท่ีใหผ้ลตอบแทนดีจาก

หลากหลายหมวดอุตสาหกรรมท่ีไดป้ระโยชน์จากกลุ่มประชากรผูสู้งอายุ (Aging Population) อาทิเช่น 

เภสัชกรรม เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การออมและประกัน เป็นตน้ โดยใชเ้กณฑ์การ

วิเคราะหปั์จจยัพื้ นฐาน (Fundamental) และการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ (Quantitative) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่

จ ากดัเพียงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี คือ ปัจจยัดา้นสภาพคล่อง (Liquidity) และเกณฑม์ูลค่าตามราคาตลาด 

(Market Capitalization)  

กระบวนการบริหารจดัการกองทุนจะผสมผสานระหวา่งวิธีการ Top-down และวิธีการ Bottom-up โดย

การกระจายการลงทุนในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมจะใชว้ิธีการ Top-down และการเลือกหุน้รายตัวจะ

ใชว้ิธีการ Bottom-up  



  

การกระจายการลงทุนในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปรียบเทียบจากแนวโน้มการเติบโตของ

หมวดอุตสาหกรรมภายใตข้อ้จ ากดัของการสรา้งพอรต์การลงทุน 

การเลือกหุน้รายตัวในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมจะใชท้ั้งการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะหเ์ชิงคุณภาพจะถูกน ามาประกอบการวิเคราะหใ์นเชิงปริมาณและการประเมินมูลค่าการ

ลงทุนเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงแนวโน้มการเติบโตไดดี้ยิง่ข้ึน  

ในการสรา้งพอรต์การลงทุน กองทุนหลกัจะไม่ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมและสินทรพัยท่ี์ไม่เก่ียวขอ้ง

กับแนวทางการลงทุนท่ีเน้นหุน้หรือสินทรัพย์ท่ีไดร้ับประโยชน์จากกลุ่มประชากรผูสู้งอายุ (Aging 

Theme) ซ่ึงอาจท าใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนแตกต่างจากดชันีหุน้ยุโรป (MSCI Europe Index) 

เน่ืองจากกองทุนหลักมีแนวทางการลงทุนท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไม่มีดัชนีอา้งอิงเป็นการเฉพาะ ดังน้ัน 

กองทุนหลักจึงไม่สามารถก าหนดตัวชี้ วัดของกองทุนหลักได ้อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะใชด้ัชนี 

MSCI Europe Index (Net Dividends Reinvested) เพื่อเป็นตัวชี้ วดัในการประเมินผลการด าเนินงาน

ของกองทุนหลกั 

กองทุนมุ่งหวงัท่ีจะมีฐานะการลงทุนในหุน้ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปและตราสารท่ีมีลักษณะ

เทียบเคียงกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป ในสัดส่วนระหว่างรอ้ยละ 75 – 120 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

ทรพัยส์ินที่ลงทุน 

กองทุนหลักจะลงทุนในหุน้ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปและตราสารท่ีมีลักษณะเทียบเคียงกนัท่ี

ออกโดยกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั 

และอาจลงทุนในหุน้หรือตราสารท่ีผูอ้อกอยู่ในประเทศในภูมิภาคอ่ืนและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 

(Emerging countries) ไม่เกินรอ้ยละ 25 และไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุนหลัก

ตามล าดบั 

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Regulated markets) และนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Over-the-counter markets) โดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

- ปรบัฐานะการลงทุนในหุน้ (Equity Exposure) จากการซ้ือและขายหน่วยลงทุน 

- สรา้งฐานะการลงทุนในหลกัทรพัย ์

- ป้องกนัความเส่ียง  

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยของกองทุน  

  คา่ธรรมเนียมการขาย : ไมเ่กินรอ้ยละ 3.00 

 คา่ธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน : ไมมี่ 

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ: รอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (รวมภาษี) 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ขอ้มูลส้ินเดือนธันวาคม 2557) : รอ้ยละ 1.08 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุน (รวมภาษีของทรพัยสิ์นสุทธิโดยเฉล่ีย) ซ่ึงตัวเลขดังกล่าวเป็นขอ้มูลของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา

และจะเปล่ียนแปลงไปในแต่ละปี ค่าใชจ้า่ยน้ีไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีอิงกบัผลการด าเนินงาน 

(Performance Fee) และคา่ธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Broking Fee) 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีอิงกบัผลการด าเนินงาน (Performance Fee) อตัราค่าธรรมเนียมส่วน

เพิ่มจะค านวณจากรอ้ยละ 15 ของผลการด าเนินงานของกองทุนหลกัส่วนท่ีเกินกวา่ดชันีอา้งอิง (MSCI 

Europe Index (net dividends reinvested) + 1%) ซ่ึงอตัราค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มดังกล่าวจะค านวณ

ทุกวันท่ีมีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะตัดจ่าย ณ ส้ินรอบปีบัญชี โดยอัตรา



  

ดงักล่าวจะตอ้งไมเ่กินรอ้ยละ 2 ต่อปีของทรพัยสิ์นสุทธิ กองทุนจะยงัคิด Performance fee แมว้า่ผลการ

ด าเนินงานงานระหว่างปีของกองทุนหลักจะเป็นลบ ส าหรับรอบปีบัญชี ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2557 

Performance fee อยูท่ี่รอ้ยละ 0.41 ของทรพัยสิ์นสุทธิโดยเฉล่ีย ณ ส้ินรอบปีบญัชี 

 ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Turnover Commissions) : รอ้ยละ 0.15 ของมูลค่าการซ้ือ

หรือขายหลกัทรพัย ์(รวมภาษี) ต่อหน่ึงธุรกรรมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์หรือเรียกเก็บประมาณ 10 – 

50 ยโูรต่อธุรกรรม ส าหรบัการท าธุรกรรมประเภทอ่ืนๆ  

 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจาก

การท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะ

ด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

 

ควำมเส่ียงทั้งหมดของกองทุนหลกั 

ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารแหง่ทุนและความเส่ียงดา้นตลาด (Equity and Market Risk) 

เม่ือตลาดหุน้ปรับตัวลงอาจส่งผลใหมู้ลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลักผันผวนซ่ึงกระทบเชิงลบต่อ

มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

กองทุนหลักอาจลงทุนในหุน้ขนาดเล็ก ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจว่า การลงทุนในหุน้ขนาดเล็กจะมี

ความเส่ียงเน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของหุน้ขนาดเล็ก 

 ความเส่ียงท่ีอาจสูญเสียเงินลงทุนเร่ิมแรก (Capital Risk) 

เน่ืองจากกองทุนหลักมีฐานะการลงทุนในหุน้ ซ่ึงมูลค่าพอร์ตการลงทุนอาจจะถูกกระทบจากปัจจัย

ต่างๆ ท่ีส่งผลใหม้ลูคา่พอรต์เพิ่มขึ้ นหรือลดลงอยา่งมากและอาจท าใหผู้ล้งทุนขาดทุนเกินกวา่เงินลงทุน

เร่ิมแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือผูล้งทุนถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่าระยะเวลาท่ีกองทุนหลักแนะน า 

ดงัน้ัน ผูล้งทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินลงทุนเร่ิมแรกเต็มจ านวน 

 

  ควำมเส่ียงหลกัจำกกำรลงทุนของกองทุนหลกั 

 ความเส่ียงจากการอิงผลการด าเนินงานกบัดชันีหุน้ยุโรป (MSCI Europe Index) 

กองทุนจะไม่ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมและสินทรัพยท่ี์ไม่เก่ียวขอ้งกับแนวทางการลงทุนท่ีเน้นหุน้

หรือสินทรัพย์ท่ีได้รับประโยชน์จากกลุ่มประชากรผู ้สูงอายุ (Aging Theme) ซ่ึงอาจท าใหผ้ลการ

ด าเนินงานของกองทุนแตกต่างจากดชันีหุน้ยุโรป (MSCI Europe Index) อยา่งมีนัยส าคญั นอกจากน้ี 

ผูล้งทุนยงัคงมีความเส่ียงจากการท่ีกองทุนอาจจะไมไ่ดเ้ลือกลงทุนในหุน้ท่ีใหผ้ลตอบแทนดีท่ีสุด 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange rate Risk) 

ผูล้งทุนมีความเส่ียงท่ีสกุลเงินของสินทรพัยท่ี์กองทุนหลกัลงทุนอาจจะอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินยูโร

ของดชันีชี้ วดั โดยกองทุนหลกัอาจจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจ 

 ความเส่ียงจากคูส่ญัญา (Counterparty Risk) 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีผูอ้อกตราสาร ไมส่ามารถจา่ยช าระดอกเบ้ีย หรือ ช าระคืนเงินตน้ไดเ้ต็มตาม

จ านวนเงิน หรือ ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ความเส่ียงน้ีอาจเกิดขึ้ นเม่ือกองทุนหลกัซ้ือหรือขายหลกัทรพัย์

และ/หรือลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) 

ซ่ึงธุรกรรมดงักล่าวส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงจากคู่สญัญา (Counterparty Risk) และความเส่ียงจาก

การผิดนัดช าระหน้ี (Default Risk) ซ่ึงอาจท าใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนปรับตัวลดลง กองทุนสามารถลด

ความเส่ียงจากคูส่ญัญาไดโ้ดยการขอหลกัทรพัยค์ ้าประกนั 

 



  

  

 

 

 ควำมเส่ียงอ่ืนๆ 

 ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) 

ความเส่ียงท่ีความน่าเชื่อถือทางดา้นการเงินของผูอ้อกตราสารลดลงหรือผูอ้อกตราสารอาจผิดนัดช าระ

หน้ี ความเส่ียงน้ีจะสูงขึ้ นเม่ือกองทุนลงทุนในตราสารในระดับท่ีลงทุนเพื่อเก็งก าไร (Speculative 

Grade) ซ่ึงหมายถึงตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถือต า่กวา่หรือเท่ากบั BB+ จากสถาบนัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือ S&P และ Ba1 จากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Moody’s หรือเทียบเท่า ความ

เส่ียงน้ีอาจท าใหม้ลูคา่หน่วยลงทุนปรบัตวัลดลง 

 ความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบักลุ่มประเทศเกิดใหม ่(Emerging countries) 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ผูอ้อกอยูใ่นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม ่(Emerging countries) ซ่ึง

ตลาดเหล่าน้ีจะมีเง่ือนไขการด าเนินงานและการก ากบัดูแลท่ีแตกต่างจากมาตรฐานสากล เม่ือตลาด

ของประเทศเหล่าน้ีอยูใ่นขาลงอาจจะปรบัตวัลดลงมากกวา่และผนัผวนมากกวา่ประเทศพฒันาแลว้ อีก

ทั้งตลาดการเงินของประเทศกลุ่มน้ียงัมีสภาพคล่องน้อยกว่าประเทศพฒันาแลว้อีกดว้ย ดังน้ัน การ

ลงทุนในประเทศกลุ่มน้ีจึงเพิ่มความเส่ียงใหก้บักองทุน 

 ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk) 

ความเส่ียงจากการสูญเสียอนัเกิดจากความไม่รดักุมหรือกระบวนการท างานผิดพลาดซ่ึงเกิดจากการ

ท างานภายใน บุคคล ระบบการท างาน หรือจากเหตุการณภ์ายนอก 

 

ทั้งน้ี หากกองทุนหลักมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลขา้งต้นใดๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง

ขอ้มูลดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั โดยไมถื่อเป็นการแกไ้ขโครงการ 

 

ผลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลงัของกองทุนหลกั ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 

 
 

 ตั้งแตต่น้ปี 1 เดือน 3 เดือน 1 ปี 3 ปี 

(ตอ่ปี) 

5 ปี 

(ตอ่ปี) 

10 ปี 

(ตอ่ปี) 

กองทุนหลกั 14.85% 2.38% 4.96% 22.65% 5.70% 6.79% 9.53% 

Benchmark 17.50% 1.86% 6.24% 32.13% 7.66% 8.55% 8.19% 

 



  

 1 ปี 3 ปี 5 ปี 

Portfolio volatility 12.52% 19.86% 16.55% 

Comparative index volatility 13.37% 21.36% 17.58% 

Information Ratio -2.32 -0.45 -0.44 

Tracking Error ex-post 3.98% 4.89% 4.4% 

หมำยเหต ุ: 

(1) ขอ้มูลจาก Factsheet ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

(2) ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

2. ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 

2.1 กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยำ่งไร 

กำรขำยหน่วยลงทุน 

มลูคา่ขั้นต า่ในการลงทุนครั้งแรก  500 บาท  

มลูคา่ขั้นต า่ในการลงทุนครั้งถดัไป  500 บาท  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขั้นต า่ในการสัง่ซ้ือหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผู ้

สัง่ซ้ือหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามชอ่งทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไข

อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการ

ต่างๆของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน อยา่งไรก็ตาม บริษัท

จดัการอาจใหท้ ารายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมลูคา่ขั้นต า่น้อยกวา่ท่ีก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อ

รองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

กำรเปิดบญัชี 

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุน และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆใน

ค าขอเปิดบญัชีกองทุน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการก าหนด ดงัน้ี 

กรณีบุคคลธรรมดำ กรณีนิตบุิคคล 

ส าเนาบตัรประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความ

ถูกตอ้ง 

หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

ก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั

บริษัท 

3) ตวัอยา่งลายมือชื่อผูมี้อ านาจลงนามแทน

นิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม 

4) ส าเนาบตัรประชาชนของผูมี้อ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

1. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 



  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดต้ั้งแต่เวลาเร่ิมท าการของบริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาท่ีผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนก าหนด โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจ านงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้

ครบถว้นชดัเจน 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนราย

อ่ืนท่ีมิใช ่บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงิน

สด เช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม 

"บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารต่างๆ เชน่ บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธน

ชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนก าหนด 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระคา่ซ้ือ

หน่วยลงทุนดว้ยเงินสด เช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ี

ธนาคารยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในชื่อกองทุน 

หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีธนาคารก าหนด 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงินหรือวิธีอ่ืนใดท่ี

มิใชเ่งินสด สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์

ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวิธีอ่ืนใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้  

2. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำร K-Cyber Invest (บริกำรลงทุนในกองทุนรวมทำงอินเตอรเ์น็ต

กสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการช าระเงิน

อ่ืนใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest ส าหรบัผูถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนแลว้เท่าน้ัน 

3.    ซ้ือหน่วยลงทุนผ่ำนแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการช าระเงิน

อ่ืนใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

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

Store (Android)  

4.   บริกำร K-Saving Plan (บริกำรลงทุนสม ำ่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัท

จดัการก าหนด หรือวิธีการช าระเงินอ่ืนใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุน



  

โดยอตัโนมติัเป็นประจ าตามชว่งระยะเวลา โดยสามารถขอรบัทราบเง่ือนไขและส่งค าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

เง่ือนไขการซ้ือหน่วยลงทุน   

ส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท า

รายการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

 

เง่ือนไขการซ้ือหน่วยลงทุน   

ในการช าระคา่สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระคา่สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน เวน้

แต่เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุน 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนไดร้ับเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริ ษัทจัดการ

จดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่

ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ใน

กรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี  

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อ

ชื่อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคต

ต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการ

จะไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

2. กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมี

วตัถุประสงคท่ี์จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา 

พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่น

สหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและ

ด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 

ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนใดไมมี่มลูคา่คงเหลือในบญัชี และบญัชีน้ันไมมี่การติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทราบ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการท าการปิดบญัชีกองทุน

ไมว่า่ดว้ยเหตุใดๆ 

 

การจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรบัช าระคา่ซ้ือ

หน่วยลงทุน รวมถึงไดท้ ารายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้ 



  

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมิใชเ่งินสด 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอ่ืนใดได้

เรียบรอ้ยแลว้ และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินคา่สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ี

บริษัทจดัการก าหนด 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวิธีอ่ืนใดได ้ไมว่า่จะดว้ย

เหตุใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้ 

 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระ บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์

 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกวา่จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนกบั

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแคบ่างส่วน

หรือทั้งหมดก็ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณา

แลว้เห็นวา่การจดัสรรในกรณีดงักล่าวจะท าใหบ้ริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อ

ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า 

 

การคืนเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุน 

 

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไมไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจดัการ

จะด าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรร พรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดย

การโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนั

นับตั้งแต่วนัท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือวนัท่ียุติโครงการแลว้แต่กรณี 

กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

มลูคา่ขั้นต า่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต า่   50 บาท 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขั้นต า่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ใหก้บัผูส้ัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครอง

หน่วยลงทุน ตามชอ่งทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

1.  ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 



  

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ความในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนระบุ

รายละเอียดและความจ านงใหค้รบถว้น ชดัเจน แลว้น าค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐาน

ประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 14.00 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2. ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำร K-Cyber Invest (บริกำรลงทุนในกองทุนรวมทำง

อินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.00 น. ของทุกวนัท าการซ้ือ

ขาย โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.00 ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ไดท่ี้ App Store (iOS) และ 

Play Store (Android) 

 

ส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัหลงัเวลา 14.00 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการ

จะท ารายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป  

 

ค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บั

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไมส่ามารถยกเลิก

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

การจดัสรรเงินคา่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน" 

หรือ "การไมข่าย ไมร่บัซ้ือคืน ไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่" ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะ

จดัสรรเงินใหแ้กผู่ส้ัง่ขายคืน โดยค านวณจากราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบรูณ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินท่ีสัง่

ขายคืนโดยคูณจ านวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซ้ือ

คืนน้ัน 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่

ขายคืนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซ้ือคืนน้ัน 

 

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้วา่ผูส้ัง่ขาย

คืนมีจ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน 

 



  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตาม

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนมีมูลคา่ต า่กวา่มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต า่ บริษัทจดัการอาจ

ด าเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกวา่จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อ

หน่วยลงทุนมีอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขาย

คืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจ านวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินคา่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบรูณซ่ึ์งเป็นไป

ตามเง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซ้ือไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทุนใหแ้กผู่ส้ัง่ขาย

คืน 

 

การช าระเงินคา่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะช าระเงินคา่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ข้ายคืนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจาก

วนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บ

รวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนั

กบัธุรกิจจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระ

ราคา ตามท่ีระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวย

ความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหมี้

ช่องทางการรบัช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ 

2.2 กรณีใดท่ีบริษัทจดักำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ใน

กรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี  

1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อ

ชื่อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคต

ต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการ

จะไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

2. กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ

สหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ิน

ท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ น

และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

2.3 กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้

ถือหน่วยลงทุนไวอ้ยำ่งไร 

 บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้ค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้

เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  



  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลา

ปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่า 

ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการ

แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่า

ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทั ่วไปใหท้ราบเร่ือง

ดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และ

หลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มูลของผูดู้แล

ผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านักงานโดยพลัน ทั้ งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู ้ดูแล

ผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนกอ่นหลงั 

 

2.4  กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรไม่ขำย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ตำมค ำสัง่ไวอ้ยำ่งไร  

เง่ือนไข ขอ้จ ากดั การไมข่าย ไมร่บัซ้ือคืน ไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้แนวทางการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และเคร่ืองมือ

บริหารสภาพคล่อง เพื่อใหส้ามารถบริหารกองทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรบักองทุนซ่ึงมีความ

เส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

  

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ดงัน้ี  

- การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี หรือตรา

สารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side 

pocket) 

บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี 

สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใชร่ายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

- การไมข่ายหรือไมร่บัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจดัการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไมเ่กิน 1 วนัท า

การ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการ



  

พิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไมส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

  

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ

วิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอ่ืน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนท่ี ทน.11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ใน

กรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี  

1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อ

ชื่อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคต

ต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการ

จะไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

2. กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ

สหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ิน

ท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ น

และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

2.5 กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรหยุดขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไวอ้ยำ่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจัดการหยุดรับค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนห รือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้ง

ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เวน้แต่จะไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยาย

ระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 

2.6  วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอยำ่งไร 

1. 1.   สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน 



  

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆใน

ใบค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น แลว้น าใบค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสาร

หลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 14.00 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2.  สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำร K-Cyber Invest (บริกำรลงทุนในกองทุนรวมทำง

อินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.00 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

3.  สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.00 น. ของทุกวนัท าการซ้ือ

ขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ไดท่ี้ App Store (iOS) 

และ Play Store (Android) 

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด ส าหรบัการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด  

 

ราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

 ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชร้าคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1) การก าหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท า

การซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้ า

รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุน (ถา้มี) 

2) การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ิน

วนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางหรือ ณ ส้ินวนัท าการกอ่นหน้าวนั

ท าการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหากมีการ

เปล่ียนแปลงใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ 

 



  

สิทธิในหน่วยลงทุน 

 

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางไดร้บั

ช าระเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว

ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบกอ่นการปิดรบั

ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชัว่คราวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 2.7 กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ  ำกดักำรโอนไวอ้ยำ่งไร 

 กำรโอนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคูส่มรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม  

3. การโอนตามค าสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจ าน าหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้เชน่ กรณีการแกไ้ขหนังสือ

สมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีเกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซ้ือขาย เป็นตน้  

นายทะเบียนจะไมร่บัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้ 

 

วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนาย

ทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึก

ชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุน

จากผูโ้อนไปยงัผูร้ับโอนภายใน 30 วันนับแต่วันรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้ับโอนมีหน้าท่ี

จะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

 

 ขอ้จ  ำกดักำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจดัสรรและการโอนหน่วย

ลงทุนไมว่า่ทอดใดๆ ในกรณีท่ีการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู ้

ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า    

2.8 ท่ำนจะทรำบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไดจ้ำกช่องทำงใด 

 ท่านจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนไดจ้าก 



  

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888 

 

3.   ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 3.1  กองทุนรวมน้ีมีกำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อยำ่งไร 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เพื่อ

เป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลง

ลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น

เอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นในอนาคตหรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบใหด้ าเนินการได ้

(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ ขอ้ 14 “การออกและส่งมอบ

เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”)   

 

3.2 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถูกจ  ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใตเ้ง่ือนไขอยำ่งไร   

ขอ้จ  ำกดัในกำรจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่

การจดัสรรหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย

วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

ขอ้จ  ำกดักำรถือหน่วยลงทุนและขอ้จ  ำกดัในกำรใชส้ิทธิออกเสียง 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้

แลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไมนั่บคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่ง

ชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียง

ของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

 

3.3 หำกท่ำนตอ้งกำรรอ้งเรียนจะท ำไดอ้ยำ่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2544 3935-7 

 

3.4 กองทุนน้ีมีนโยบำยกำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำร ตลอดจนวิธีเขำ้สู่

กระบวนกำรดงักล่ำวหรือไม่ อยำ่งไร 

ไมมี่ 

 

 

 

http://www.kasikornasset.com/


  

3.5 กำรวำงทรพัยส์  ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิล  ำเนำในประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไมมี่ภูมิล าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการจะ

อา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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

ไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 

 

4. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกองทุน 

4.1 รำยช่ือคณะกรรมกำร 

นายพชัร สมะลาภา   ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ                                                                      

นางนิศานาถ อูวุ่ฒิพงษ์         กรรมการ        

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

 

 

รำยช่ือผูบ้ริหำร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์  ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร  กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั  Chief Investment Officer 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ์  Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต  Chief Investment Officer 

นางสาวเอ้ือพนัธ ์เพ็ชราภรณ ์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา  Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล วอ่งวุฒิพรชยั             Associate Chief Investment Officer 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   Associate Chief Investment Officer 

 

4.2 จ  ำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของบริษัทจดักำร  
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2564)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จ านวน 211 กองทุน 

 

 



  

4.3 มูลค่ำสินทรพัยภ์ำยใตก้ำรจดักำรบริหำรจดักำรของบริษัทจดักำร  
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2564) 

มลูคา่สินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,165,399,012,366.46 บาท 

 

4.4 รำยช่ือคณะกรรมกำรกำรลงทุน 

ประธำนคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร  กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ์  Chief Investment Officer 

นายนาวิน อินทรสมบติั  Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต  Chief Investment Officer 

นายชยัพร ดิเรกโภคา  Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล วอ่งวุฒิพรชยั             Associate Chief Investment Officer 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร  Associate Chief Investment Officer 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนมลัติแอสเซท 

นายฐานันดร โชลิตกุล  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร้่วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร้่วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูบ้ริหารฝ่ายวิเคราะหแ์ละบริหารความเส่ียง 

 

4.5 รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุนและสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 

ผูจ้ดักำรกองทุนหลกั 

รำยช่ือ ประวตักิำรศึกษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

คุณชุณหวรรณ  

ขตัตินำนนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการเงิน,  

University of Texas at Austin 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาการบญัชี (International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนต่างประเทศและการลงทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

 



  

รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุนส ำรอง 

รำยช่ือ ประวตักิำรศึกษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

คุณนำวิน 

อินทรสมบตัิ 

-  Master of Business Administration 

in Finance and Derivatives,  

University of North Carolina at 

Chapel Hill, United States 

-  ปริญญาตรี  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Chief Investment Officer  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธาน

บริหารการลงทุนต่างประเทศ  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  

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   

คุณกนัตยำ  

พสุหิรญันิกร 

- Master of Science in Finance 

University of Warwick,  

United Kingdom 

- ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร ์(International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 



  

รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุนส ำรอง 

รำยช่ือ ประวตักิำรศึกษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนต่างประเทศและการลงทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Senior Dealer, Interest Rate 

Derivatives, 

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ 

คุณพีรกำนต ์ศรีสุข - Master of Science in Finance, 

London School of Economics and 

Political Science (LSE),  

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, 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) 

คุณวีรยำ จุลมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and Banking, 

University of Reading,  

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนต่างประเทศและการลงทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

 

ผูล้งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนส ารองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนำ้ท่ีรบัผิดชอบ 

http://www.kasikornasset.com/


  

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

4.6 รำยช่ือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

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

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

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

 ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จ ากดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั โทร. 02-695-5000 

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 02-672-5999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-205-7111 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-648-1111 

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

 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 ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั โทร. 02-949-1999 

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซา่ จ ากดั โทร. 02-697-3700 

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

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

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

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



  

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-3456 

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทร. 02-861-5508 

รายชื่อผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั โดย

ถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

4.7 ใครเป็นนำยทะเบียนหน่วยลงทุน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

4.8 ใครเป็นผูดู้แลผลประโยชน ์

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2544 3935-7 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ี

ตามกฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

4.9 รำยช่ือผูส้อบบญัชีของกองทุน 

 นาย ธนะวุฒิ พิบลูยส์วสัด์ิ  

 นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง  

 นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

 นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

 นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

 นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

 นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

 นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

 นางสาว อริสา ชุมวิสูตร  

 นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

 นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบรูณ ์ 

 นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

 นางสาว โชติมา กิจศิรกร  



  

 นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาชื่น 20)  

เลขท่ี 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 

0500 

 

5. ผูล้งทุนสำมำรถทรำบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทุนผ่ำนช่องทำงใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kasikornasset.com/


  

เครื่องมือบริหำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการมี

ดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไมก็่ได ้

- เครื่องมือกำรก ำหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้ำ่ย 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยคืนท่ีไม่เป็นไปตำมปริมำณหรือระยะเวลำท่ีก ำหนด (Liquidity Fee) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัรำค่ำธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ (ของมูลค่ำหน่วยลงทุน) : 3.00 

รำยละเอียดเพ่ิมเตมิ 

- มูลค่าขั้นต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

30 วนั 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางชอ่งทางอ่ืนท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทาง

ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย

ต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้

ออกของกองทุน หรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท า

ได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพ่ิมเติมจากการปรบั

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Swing Pricing) 

(ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร้่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอ่ืนได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อยา่งไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้

วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพ่ิมหรือลดมูลค่าการขายคืน

หน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเง่ือนไข และอัตรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการน้ัน  



  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทางได ้

รำยละเอียดเพ่ิมเตมิ : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะเรียกเก็บใน

อตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือชี้ ชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

กำรปรบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรกำรค ำนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในกำรซ้ือขำยทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

(Swing Pricing) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัรำสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏิบตัิ : Full swing pricing, Partial swing pricing 

รำยละเอียดเพ่ิมเตมิ : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งก าหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ย

สูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing 

Threshold โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจัยอ่ืนใดท่ี

นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมี

อยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพ่ือใหส้ามารถด าเนินการได้

ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกวา่ 

Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด  โดยท่ีมลูคา่การซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูคา่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

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

ADLs แต่สามารถใชร้่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 



  

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่

ละครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพิ่มไดไ้ม่

เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าคา่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการ

พิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน  ทั้งน้ีบริษัท

จดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ

บางส่วนของวนัท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้

น้ัน ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

กองทุนปลายทางได ้

รำยละเอียดเพ่ิมเตมิ : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

พิจารณาใชอ้ตัรา Swing Factor ในอตัราท่ีไม่เกินกวา่ท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือชี้ ชวน ซ่ึงมีหลกัการใน

การพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

ค่ำธรรมเนียมกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในกำรซ้ือขำยทรพัยสิ์นของกองทุน (Anti-Dilution 

Levies – ADLs) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัรำสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

รำยละเอียดเพ่ิมเตมิ : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และก าหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัท

จดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือ

การประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ  



  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกวา่ 

ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค านวณจากมูลค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูคา่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถก าหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมลูคา่การซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

(2) กรณีท่ีมลูคา่การซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกวา่มลูคา่การขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม 

การใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนใน

กองทุนต่อไป  เคร่ืองมือน้ีไมไ่ดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกับเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้

ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน 

ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีท า

รายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกิน

อัตราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือชี้ ชวน

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางชอ่งทางอ่ืนท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าคา่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและ

หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ ADLs 

ในวันท าการน้ัน แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันท าการน้ันไม่

สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย

ลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทางได ้

รำยละเอียดเพ่ิมเตมิ : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 



  

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณาก าหนด

อัตรา ADLs ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือชี้ ชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

- กำรก ำหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ  ำกดัในกำรรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลำท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Notice period) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่ำเกินกว่ำ : 5.00% ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

จะตอ้งแจง้บริษัทจดักำรล่วงหนำ้เป็นเวลำ : 5 วนัท าการ 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตรา

สาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัท

จดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

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

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

พิจารณาแลว้วา่ การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไมเ่พียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอนหน่วย

ลงทุนท่ีเกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จากตน้ทุน

และคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีท าใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออ่ืนดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิบติักบัค าสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัค าสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีท ารายการดว้ย ทั้งน้ี 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice Period ร่วมกับเคร่ืองมืออ่ืน ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing Pricing,  ADLs,  

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพ่ิมหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัท

จดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้า ซ่ึง

จะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กวา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือ

ชี้ ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางชอ่งทางอ่ืนท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 



  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice Period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทางได ้

รำยละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะก าหนด

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้า ไมเ่กินกวา่ท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือชี้ ชวน ซ่ึงมีหลกัการใน

การพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ต  ำ่กว่ำรอ้ยละ :  5 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดักำรจะใชเ้พดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลำ : 90 วนั  

รำยละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate 

Threshold ได ้บริษัทจดัการมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย

สินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน 

หรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ

ภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้

สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ี สดัส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 

เทียบกับ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจัดการ

ก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูคา่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

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

Redemption Gate 

4. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการ

ในวนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก

ใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดล าดับก่อน-หลังของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้ม่ือ



  

บริษัทจดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการยกเลิกค าสัง่ดังกล่าว และเม่ือบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัท

จดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate 

ท่ีประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร้่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพ

คลอ่งอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กวา่เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นต า่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่ม

หรือลดระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบั

เพิ่มไดไ้มเ่กินกวา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหวา่งการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การ

ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้คร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีถูกยกเลิกค าสัง่ทราบโดยไมช่กัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการน้ัน  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

กองทุนปลายทางได ้

รำยละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

ก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือชี้ ชวน และก าหนด

ระยะเวลาท่ีจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือชี้ ชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 
- กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรไดสู้งสุดไม่เกิน : 1 วนัท าการ 



  

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มี

ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่จ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบของ

ผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอ่ืนใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไมข่ายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่

ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบัติตามค าสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูมี้อ านาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของ

เงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์วา่ดว้ยการด ารงเงินกองทุนของ

ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละ

การคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้มเ่กิน 3 วนัท าการ  



  

ปัจจยัควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรลงทุน 

กองทุนเปิดเค ยโูรเปียน ซิลเวอรเ์อจ หุน้ทุน มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของ

กองทุน CPR Silver Age (กองทุนหลกั) โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในชว่งเวลา

ต่าง ๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีกองทุนหลกัลงทุน ซ่ึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้น

บวกหรือลบจากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อาทิ 

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของ

ตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ี

กองทุนหลกัลงทุนไว ้และ ส่งผลใหม้ลูคา่หน่วยลงทุนมีความผนัผวน  

 ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู ้ออกตรำสำร (Business Risk) คือความเส่ียงท่ีราคาหุ ้นอาจ

เปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู ้ออกตราสาร รวมทั้ ง

ความสามารถในการท าก าไรและนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนหลกัลงทุนไว ้ 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมี

ฐานะการลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ซ่ึงอาจท าใหมู้ลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีความผันผวนจากนโยบาย

การเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศ ความขดัแยง้ทางการเมืองหรือสงคราม การเปล่ียนแปลงนโยบายการ

ปกครอง การเปล่ียนแปลงนโยบายภาษี ขอ้จ ากัดดา้นการลงทุนต่างประเทศ ความผันผวนของสภาวะ

เศรษฐกิจ และการพฒันาทางดา้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนหลกัลงทุน ซ่ึงอาจส่งผล

ต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ทั้งน้ี กองทุนสามารถลดความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดทุน

ต่างๆไดโ้ดยติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน

อย่างสม า่เสมอ รวมทั้ง กองทุนหลักมีกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ วิเคราะห์

ปัจจยัพ้ืนฐานของตราสารน้ันๆ เพื่อใหสิ้นทรพัยท่ี์ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนท่ีเหมาะสม 

 ควำมเสี่ยงจำกกฎขอ้บงัคบัต่ำงๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบัความ

เส่ียงอันเน่ืองจากหลายปัจจัย เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของตลาด การเขา้

แทรกแซงภาคเอกชนของรฐับาล ขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเขม้งวด นโยบายภาษี

ของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไมม่ัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จ ากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไมพ่รอ้มของระบบการช าระราคาและ/หรือ

ผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

 ควำมเสี่ยงจำกขอ้จ  ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรฐับาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ 

ซ่ึงอาจส่งผลให ้ผูล้งทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือชี้

ชวน 

 สภำพคล่องของหลักทรัพยท่ี์กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถ

จ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลกัทรัพยท่ี์

กองทุนหลกัท าการซ้ือขายหลกัทรพัยอ์าจจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน ความเส่ียง

ขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงดา้นสภาพ

คล่องไดโ้ดยพิจารณาเลือกลงทุนในคลาสหรือตลาดท่ีมีสภาพคล่อง และมีเง่ือนไขการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ี

สอดคลอ้งหรือเอ้ือกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 



  

 ควำมเส่ียงจำกกำรรบัช ำระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรบัช าระคืนเงิน

ลงทุนจากความแตกต่างทางดา้นเวลา และขั้นตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อยา่งไรก็ดี ทางกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือ ตราสารแหง่หน้ี

ทัว่ไป หรือ เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเส่ียง

จากการรบัช าระคืนเมือมีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน 

 ควำมเส่ียงจำกกำรผิดนดัช ำระหน้ี (Default Risk) เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมต่างประเทศและป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าเงิน

ลงทุนในต่างประเทศ จึงท าใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีของคู่สัญญาสวอปเงินตรา

ต่างประเทศ (Currency Swap) และหรือตราสารอ่ืนๆ ความเส่ียงดังกล่าวขึ้ นอยู่กบัผลการด าเนินงานและ

ฐานะการเงินรวมทั้งความสามารถในการจา่ยคืนเงินตน้และดอกเบ้ียของคู่สญัญาหรือผูอ้อกตราสาร อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการเลือกท าสญัญากบัคู่สญัญาหรือผูอ้อกตราสารท่ี มี

คุณภาพ 

 ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศท า

ใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เชน่ ภาวะเศรษฐกิจ

โลก ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทางการเมืองทั้ง

ในและนอกประเทศ การเก็งก าไรค่าเงิน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึ้ นบางส่วน ซ่ึงจะไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าวอาจไมส่ามารถ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนอยา่งระมดัระวงัเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ ์ณ ขณะน้ันมาก

ท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ตำรำงสรุปอตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ (single entity limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกข้ึนไป 

  

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต า่

กวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ 

หน่วย CIS ต่างประเทศ 

ไมเ่กิน 10% 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตรา

สารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี

รฐับาลเป็นประกนั 

ไมเ่กิน 20% 

หรือ 

ไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผูกพนัมี

ภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช ้

credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี หรือตราสารกึ่งหน้ีก่ึงทุน ท่ีผูอ้อกจดัตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกวา่หรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 

5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น

บุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนั

การเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่

ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

ไมเ่กินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูง

กวา่ 

1. 10%หรือ 

2. น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 

  



  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 

วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 

regulated market 

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตรา

สารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจ ท าใหมี้การเพิกถอน

การเป็นหลกัทรพัยซ้ื์อขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตั้งข้ึนไมว่า่ตามกฎหมาย

ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ของบริษัทดงักล่าวซ้ือขาย

ในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัยส์ าหรบั ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 

หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย ์ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมถึง

บริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหมี้การเพิก

ถอนหุน้ออกจากการซ้ือขาย ใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3 หุน้ท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 

6.1 

6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ท่ีผูอ้อกจดัตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ 

หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไมร่วมสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย)  

6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือ

ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing  

6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกวา่

หรือเท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไมไ่ดมี้ลกัษณะ

ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสาร

ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด

จะสูงกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5%  

  



  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านอง

เดียวกบับุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 

วนันับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 

regulated market 

6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั 

investment grade 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

7 ทรพัยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไมเ่กิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไมมี่ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสาร

หรือคูส่ญัญา แลว้แต่กรณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange  

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่ม

กิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง

การเงินกบับริษัทดงักล่าว  

  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสูงกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน  

benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไมมี่ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange  

ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในต่างประเทศ

ของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย หรือคูส่ญัญา 

ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง

ขึ้ น 

1.2 ธพ. 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

เวน้แต่เป็น กองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการ < 

1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั กองทุนรวม ท่ีอายุ

กองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งน้ี เฉพาะ 

กองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการ > 1 ปี  



  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถึงทรพัยสิ์นท่ี กองทุนรวม ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมา

จากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending 

หรือ derivatives) 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 B/E P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนได้

ด าเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได้

ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุน

สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลา

การฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี แต่ไมร่วมถึงตราสาร

หน้ี ตราสารกึ่งหน้ีก่ึงทุน ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ใน

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อก

ทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

2.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment 

grade หรือไมมี่ credit rating  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3 reverse repo ในประเทศ ไมเ่กิน 20% 

4 securities lending ในประเทศ 

securities lending ต่างประเทศ 

ไมเ่กิน 20% 

ไมเ่กิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่  

5.1 ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา 

(single entity limit) 

5.2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีก่ึงทุน ท่ีมีอนัดบัความ

น่าเชื่อถือของตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารต า่กวา่ท่ี

สามารถลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

  

6 
หน่วย CIS ในประเทศ 

หน่วย CIS ต่างประเทศ 

ไมเ่กิน 20% 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

7. derivatives ดงัน้ี 

7.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ลดความเส่ียง (hedging)  

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

7.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใชเ่พื่อการลดความ

เส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุน



  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

ใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กิน 100% 

ของ NAV 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ กองทุนรวมไมมี่

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำส่วน  

1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั 

ตอ้งมีจ านวนหุน้ของบริษัทรวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทน้ัน (ไมนั่บรวมการถือหุน้ของ 

กองทุนวายุภกัษ์) 

 2  ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีก่ึงทุน  

ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไมร่วมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หน้ีสินทางการเงิน (financial 

liabilities) ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมี

หน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

และยงัไมป่รากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามลูคา่หน้ีสินทาง

การเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงิน

ล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มูลหน้ีสินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมี

การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไมมี่หน้ีสิน

ทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ

เสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นรายครั้ง  เวน้แต่ใน

กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 

(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ี

ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade 

หรือไมมี่ credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการ

ของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก

และเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตรา

สารไดมี้การยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 

2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

แห่งประเทศไทย  



  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำส่วน  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคล

ตาม 1. – 9.) 

 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน 

CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงัน้ี  

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ีโดย

ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตั้งข้ึนใหมโ่ดยมีอายุไมเ่กิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อ่ืนท่ี บลจ. เดียวกนั เป็น

ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการ 

 

 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ตำรำงแสดงค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจำกผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ของรอบระยะเวลำตั้งแตว่นัท่ี 1 สิงหำคม ถึงวนัท่ี 31 กรกฎำคม เป็นระยะเวลำ 3 ปี ยอ้นหลงั 

 อตัรำตำมโครงกำร(2) เรยีกเก็บจริง(2) 

ปี 61/62 

เรยีกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรยีกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

1. ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีหกัโดยตรงจำกผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (รอ้ยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)(1) 

1.1.  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไมเ่กิน 3.00  1.50 1.50 1.50 

1.2.  คา่ธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไมเ่กิน 3.00  ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3.  คา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เท่ากบัคา่ธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนของกองทุนตน้ทาง 

หรือค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดสูงกวา่ 

2. ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีหกัโดยตรงจำกผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน  

2.1. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ 

      ในหน่วยลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. คา่ธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของ 

      ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัท

จดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจา่ยจริง 

3. ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)(3) 

3.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 3.2100 ต่อปี 1.07 1.07 1.12* 

3.2. คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.2675 ต่อปี 0.03 0.03 0.03 

3.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไมเ่กิน 0.3210 ต่อปี 0.08 0.08 0.08 

3.4. คา่ตรวจสอบบญัชี ตามท่ีจา่ยจริง 0.03 0.04 0.04 

3.5. คา่ใชจ้า่ยในการแปลเอกสาร ตามท่ีจา่ยจริง - 0.01 - 

3.6. คา่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ตามท่ีจา่ยจริง 0.01 0.01 - 

3.7. คา่ใชจ้า่ยในการจา่ยเงินปันผล ตามท่ีจา่ยจริง - 0.01 - 

3.8. คา่ธรรมเนียมการท ารายการ ตามท่ีจา่ยจริง 0.01 0.01 0.01 

3.9. คา่ธรรมเนียมบริการธนาคาร ตามท่ีจา่ยจริง - - 0.01 

3.10. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ(4) ตามท่ีจา่ยจริง 0.01 0.01 0.01 

4. ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธท่ี์เรียกเก็บจำกกองทุนรวม 

4.1. ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

        

ไมเ่กิน 1.07%  

ของจ านวนเงินทุน 

ของโครงการ 

- - - 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

       

ไมเ่กิน 1.07% ของ

มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - - 



  

 อตัรำตำมโครงกำร(2) เรยีกเก็บจริง(2) 

ปี 61/62 

เรยีกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรยีกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

5. อตัรำส่วนค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมดตอ่มูลค่ำทรพัยสิ์น

สุทธิ(1)(5) (รอ้ยละของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิ)(3) 

ไม่เกิน 4.0125 ตอ่ปี 1.24 1.27 1.30 

* บริษัทจดัการปรบัเพิ่มคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทุนเป็น 1.2840% ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ตั้งแต่

วนัท่ี 7 พ.ค. 2564 เป็นตน้ไป 

 

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวได ้โดยไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือ

คา่ใชจ้า่ยของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวเพิ่มขึ้ น 

(2) คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแลว้  

(3) มลูคา่ทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูคา่หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูคา่หน้ีสินทั้งหมดไมร่วมถึงค่าธรรมเนียมการ

จดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4) คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ไม่เกินรอ้ยละ 0.0107 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

(5) ไมร่วมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึ้ นจากการซ้ือขายหลกัทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

กำรซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

 

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือท่ีเรียกวา่กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ

การลงทุนไดภ้ายหลงัการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือ ตวัแทนหรือนายหน้าประกนัชีวิต

ท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทั้งน้ี การซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้ก าหนด และวิธีปฏิบติั

ท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษา

รายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนกอ่นตดัสินใจ และบริษัทประกนั

ชีวิตอาจจะใชว้ิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไมเ่ปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบ้ริการท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit-

Linked Life Policy) ได ้ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั โดยประกาศ

ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีดงัน้ี ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ 

(1) มลูคา่ขั้นต า่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มูลคา่ขั้นต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลือใน

บญัชีขั้นต า่  

ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตน้ัน บริษัทจดัการไมก่ าหนดมลูคา่ขั้นต า่ของการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน มลูคา่ขั้นต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต า่  

อยา่งไรก็ตาม แบบประกนัชีวิตควบการลงทุน มีส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนั ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถใช้

สิทธิตามกรมธรรมป์ระกนัได ้เชน่ การเวนคืนกรมธรรม ์และมีสิทธิในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เลือกสดัส่วนการ

ลงทุนแต่ละกองทุน การขอสบัเปล่ียนกองทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน ซ่ึงแบบประกนัชีวิตควบ

การลงทุนน้ีมีค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิต เชน่ คา่การประกนัภยั เป็นตน้ ดงัน้ัน บริษัทประกนั

ชีวิตอาจมีขอ้ก าหนดในเร่ืองมูลคา่ขั้นต า่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มลูคา่ขั้นต า่ของการสัง่ขายคืน จ านวนหน่วย

ลงทุนขั้นต า่ของการสัง่ขายคืน มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต า่ และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้น

ต า่ ซ่ึงอาจแตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน

สามารถศึกษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์และหรือเอกสารประกอบการขายท่ีจดัท า

โดยบริษัทประกนัชีวิต  

 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต 

หรือตวัแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทั้งน้ี 

ระยะเวลาในการสัง่ซ้ือจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยค าสัง่

ซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารและเงินจองซ้ือครบถว้น และไดพ้ิจารณาอนุมติักรมธรรม์

แลว้ และจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัเงินคา่สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ 

เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผูล้งทุนไมส่ามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาต

จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต อาจปฏิเสธค าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนของผูล้งทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต พิจารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต และหรือค าสัง่ดงักล่าวหรือผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีอาจเขา้ขา่ย

ลกัษณะการกระท าผิดการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการกอ่การรา้ย ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งการฟอกเงินและการ



  

สนับสนุนการกอ่การรา้ย หรือผูล้งทุนเขา้เง่ือนไขเป็นบุคคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตมีขอ้สงวนสิทธิในการพิจารณา

รบัประกนั  

 

(3) การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(3.1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนผ่าน

บริษัทประกนัชีวิต ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูคา่ขั้นต า่ในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการขายคืน

หน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัชีวิต และหรือเอกสารการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการ

ขายคืนจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือบริษัท

ประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารหลกัฐานครบถว้น ตามกฎเกณฑข์องบริษัทประกนัชีวิตน้ันๆ  

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน 

โดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือในกรมธรรม ์ 

(3.2) การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

บริษัทประกนัชีวิตอาจด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าคา่ขายคืนหน่วยลงทุนมา

ช าระคา่การประกนัภยั คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ และคา่ธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์ตามอตัราและวิธีการท่ี

ก าหนดในกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผู ้

ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบคา่ใชจ้า่ยล่าสุดไดต้ามชอ่งทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยในเอกสาร

ประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต  

 

(4) การช าระเงินคา่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะช าระเงินคา่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวิตภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

มลูคา่หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งใน

ต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งประกาศก าหนด บริษัท

ประกนัชีวิตมีหน้าท่ีตอ้งช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากบริษัทจดัการใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีซ้ือประกนัชีวิตควบ

การลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูคา่หน่วยลงทุน

และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมี

ลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผล

กระทบต่อการช าระราคา และมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด

ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน  

 

(5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บับริษัทประกนัชีวิตภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิต

ควบการลงทุน ภายใน 15 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวน

สิทธิท่ีจะไมอ่อกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน อน่ึง บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยนืยนัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และการขายคืนหน่วยลงทุน

ตามขอ้ (3) (3.1) ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

(6) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น



  

กรมธรรม ์โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอรม์ท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนระหวา่งกองทุนรวม

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดไวเ้ท่าน้ัน โดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่านบริษัท

ประกนัชีวิต การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง 

(กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการน า

เงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซ่ึงไดห้กัคา่ธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน(ถา้มี) เพื่อน าไป

ช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอ่ืนใดเพื่อใหเ้กิดรายการดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วย

ลงทุน  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราวและหรือถาวรใน

กรณีท่ีบริษัทประกนัชีวิตเห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจ านวน

ท่ีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางต า่กวา่จ านวนขั้นต า่ท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดในการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง การก าหนดราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนเมื่อส้ินวนัท า

การท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ และท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหกัดว้ยคา่ธรรมเนียม (ถา้มี)  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนเม่ือส้ินวนัท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง หรือวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทประกนัระบุ

ใหเ้ป็นวนัท าการซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง โดยจะตอ้งเป็นวนัท าการท่ีบริษัทถือวา่ไดร้บัช าระเงินคา่ซ้ือหน่วย

ลงทุนแลว้ ทั้งน้ี มลูคา่หน่วยลงทุนท่ีใชค้ านวณราคาขายและราคารบัซ้ือคืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน

ขา้งตน้จะตอ้งเป็นราคาท่ีไดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

 

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตทุกวนัและเวลาท าการตามท่ี

บริษัทประกนัชีวิตก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ใหช้ดัเจน ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตขอสงวนสิทธิท่ี

จะไมด่ าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือ

กรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะยกเลิกค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวทนัที โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนทราบ  

ผูล้งทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนไมไ่ด ้หากรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนน้ันได้

เสร็จส้ินสมบรูณแ์ลว้ไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือยนืยนัการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 

30 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีไดด้ าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติั

และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานยนืยนัการรบัค าสัง่ครั้งแรก หรือสรุปส่ง

เป็นรายงานรายปี แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนไดต้ามวิธีท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตก าหนด  

 

(7) วนัและเวลาในการขายหน่วยลงทุน รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือ ขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตไดทุ้กวนัและเวลาท าการท่ี

บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกี่ยวกบักองทุน ไดแ้ก่ การซ้ือหน่วยลงทุน 

(การช าระเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรมป์ระกนัชีวติ) 

การสบัเปล่ียนกองทุน การสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติัได ้โดยส่งค าสัง่ตาม

แบบฟอรม์และปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

 



  

(8) สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี

เพียงอยา่งเดียว ดงัน้ี  

(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนไมมี่สิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไมว่า่กรณี

ใดทั้งส้ิน  

(ข) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนไมมี่สิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น

หลกัประกนั  

(ค) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการท ากรมธรรมป์ระชีวิตควบการลงทุน

ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการขาย

หน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัท

จดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนและไดท้ ารายการขายคืนหน่วยลงทุนแลว้  

(ง) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเม่ือซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกนั

ชีวิตจะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซ้ือและขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนาม

ของบริษัทประกนัชีวิต โดยไมเ่ปิดเผยช่ือท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้บัขอ้มูล

กองทุนอาจล่าชา้กวา่ไดร้บัจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นตน้  

(จ) สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบ้ียประกนัในการลงทุนในกองทุนรวม  

(ฉ) สิทธิในการขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(ช) สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื่อของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีรบัจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติท่ี

เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตน้ัน  

(ซ) สิทธิในการรบัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัช่ือ ท่ีอยู ่ของบริษัทจดัการ บริษัทประกนัชีวิต รวมทั้งช่ือ และเลขท่ี

ใบอนุุญาตตวัแทนประกนัชีวิต  

(ฌ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัค าแนะน าเพื่อซ้ือหน่วย

ลงทุนน้ัน ตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(ญ) สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการ

ตดัสินใจในการลงทุน เชน่ การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูใ่นขั้นตอนการด าเนินการเพื่อการควบ

กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นตน้  

(ฎ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ี

ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซ้ือกรมธรรม ์รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืนหน่วย

ลงทุน เป็นตน้  

(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรบัการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  

(ฑ) สิทธิในการรอ้งเรียนผ่านชอ่งทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียนตามท่ีบริษัทก าหนด  

บริษัทจดัการ และบริษัทประกนัชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบติัอ่ืนของส านักงานคณะกรรมการก ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมี

อ านาจอ่ืน  

 

(9) การจดัส่งรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(1) การจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจ าปีของกองทุน  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจ าปีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

หลงัจากท่ีไดร้บัเอกสารจากบริษัทจดัการ  

(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงสถานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินดงักล่าวไดท้างโทรศพัท ์หรือชอ่งทางอ่ืนท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด หรือ

รอ้งขอรายงานแสดงสถานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกนัชีวิตไดไ้มเ่กินเดือนละหน่ึงครั้งโดยไมเ่สีย



  

คา่ธรรมเนียม  

 

(10) คา่ธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บจากบริษัทประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน  

บริษัทจดัการอาจยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขายและหรือคา่ธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บับริษัท

ประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน อยา่งไรก็ตาม บริษัทประกนัชีวิตอาจพิจารณาเรียก

เก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวติ

ควบการลงทุนหรือตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกูย้ืมเงินและกำรก่อภำระผกูพนัของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอรเ์อจ หุน้ทุน 

วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียดกำรลงทุนในตรำสำรหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียดและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

ท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรำยตวั 

 

 

 

  



  

สญัญาท่ีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปล่ียน

สัญญาฟอร์เวริ์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกนัความเส่ียง -1,045,741.43 -0.49% 16 ส.ค. 2564 -1,045,741.43

สัญญาฟอร์เวริ์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -1,335,473.57 -0.63% 13 ก.ย. 2564 -1,335,473.57

สัญญาฟอร์เวริ์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -516,018.44 -0.24% 18 ต.ค. 2564 -516,018.44

สัญญาฟอร์เวริ์ด Kiatnakin Phatra Bank A ป้องกนัความเส่ียง -569,018.44 -0.27% 18 ต.ค. 2564 -569,018.44

สัญญาฟอร์เวริ์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกนัความเส่ียง -770,993.98 -0.36% 1 พ.ย. 2564 -770,993.98

สัญญาฟอร์เวริ์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -221,678.06 -0.10% 1 พ.ย. 2564 -221,678.06

สัญญาฟอร์เวริ์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -1,030,742.83 -0.49% 13 ธ.ค. 2564 -1,030,742.83

สัญญาฟอร์เวริ์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกนัความเส่ียง -829,701.52 -0.39% 10 ม.ค. 2565 -829,701.52

สัญญาฟอร์เวริ์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ป้องกนัความเส่ียง -18,778.26 -0.01% 10 ม.ค. 2565 -18,778.26

สัญญาฟอร์เวริ์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -889,603.59 -0.42% 7 ก.พ. 2565 -889,603.59

สัญญาฟอร์เวริ์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกนัความเส่ียง -26,548.63 -0.01% 7 ม.ีค. 2565 -26,548.63

สัญญาฟอร์เวริ์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกนัความเส่ียง -61,421.57 -0.03% 7 ม.ีค. 2565 -61,421.57

สัญญาฟอร์เวริ์ด Kiatnakin Phatra Bank A ป้องกนัความเส่ียง -325,495.53 -0.15% 7 ม.ีค. 2565 -325,495.53

สัญญาฟอร์เวริ์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกนัความเส่ียง -771,664.87 -0.36% 25 เม.ย. 2565 -771,664.87

สัญญาฟอร์เวริ์ด Kiatnakin Phatra Bank A ป้องกนัความเส่ียง -908,861.85 -0.43% 23 พ.ค. 2565 -908,861.85

สัญญาฟอร์เวริ์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -124,755.58 -0.06% 14 ม.ิย. 2565 -124,755.58

วนัครบก าหนด
ก าไร/ขาดทุน 

(net gain/loss)
ประเภทสญัญา คู่สญัญา

ความ

น่าเช่ือถือ

ของผูอ้อก

วตัถุประสงค์
มูลค่าตาม

ราคาตลาด
% NAV

รำยละเอียดกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอรเ์อจ หุน้ทุน กบัเกณฑม์ำตรฐำน 

(1) ผลกำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทินยอ้นหลงั  

                                                                  (% ตอ่ปี) 

ปี 2558* 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.63 -6.41 12.06 -11.21 23.31 -3.00 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -2.37 1.86 12.36 -11.42 25.38 -0.12 

ควำมผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลกำรด ำเนินงำน 

18.38 17.95 8.92 12.43 10.63 25.41 

ควำมผนัผวน (Standard deviation) 

ของตวัช้ีวดั** 

21.09 19.67 8.31 12.75 11.42 28.28 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัท าการสุดทา้ยของปีปฏิทินน้ัน 

(2) ผลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 30 กรกฎำคม 2564 

  ตั้งแต ่

ตน้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%ตอ่ปี) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

10 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 14.98 5.37 17.53 22.01 5.48 6.70 N/A 4.55 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 19.43 7.61 21.03 33.56 8.87 9.65 N/A 7.12 

ควำมผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลกำรด ำเนินงำน (%ตอ่ปี) 

11.80 11.92 11.67 13.31 17.42 14.93 N/A 15.87 

ควำมผนัผวน (Standard deviation) 

ของตวัช้ีวดั (%ตอ่ปี)** 

11.96 12.98 11.84 14.25 19.08 16.05 N/A 17.19 

** ไมมี่ตวัชี้ วดั เน่ืองจากกองทุนหลกัมีแนวทางการลงทุนท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไมมี่ดชันีอา้งอิงเป็นการเฉพาะ ดงัน้ัน กองทุนหลกั

จึงไมส่ามารถก าหนดตวัชี้ วดัของกองทุนหลกัได ้อยา่งไรก็ตาม กองทุนหลกัจะใชด้ชันี MSCI Europe (Net Dividends 

Reinvested) เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนหลกั ดงัน้ันกองทุนจะไมมี่ตวัชี้ วดัตามกองทุนหลกั แต่

จะใชด้ชันี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 

โดยตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป กองทุนใชด้ชันี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) (100%) ปรบั

ดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัคา่สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 90% และ

ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัคา่สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 10% 

กอ่นวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใชด้ชันี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) (100%) ปรบัดว้ยตน้ทุนการ

ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัคา่สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 75% และปรบัดว้ยอตัรา

แลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัคา่สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 25% 

*** ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน

ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขำดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในชว่งเวลา 5 ปี จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่าน

มา เท่ากบั -32.98% 



  

ค ำอธิบำยกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 

บริษัท ทริสเรทติ้ ง จ  ำกดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลกัษณต์วัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจ านวน  

8 อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัต า่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลาง

และยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณมี์ความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ   

     

AA - มีความเส่ียงต า่มาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่น

ระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัต า่ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูง

กวา่  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความออ่นไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกวา่ และอาจมี

ความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  

     

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 



  

ค ำอธิบำยกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 

บริษัท ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จ  ำกดั 

 

อนัดบัความน่าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด และมีความเส่ียงต า่ท่ีสุด มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเส่ียงต า่มาก มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืน

เงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 

มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือสูงและมีความเส่ียงต า่ มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกวา่อนัดบั

เครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  

 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัท่ีสูงกวา่  

มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความออ่นไหวต่อการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือ

เทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตต า่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตใน

ระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 



  

ค ำอธิบำยกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 

บริษัท ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 

อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระยะสั้นส ำหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเม่ือเปรียบเทียบ

กบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอ่ืนๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดย

ฟิทช ์โดยอนัดบัความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด”  

เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงินท่ี

ออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสญัลกัษณ ์“+” แสดงไว ้

เพิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีก าหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจ 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความน่าเชื่อถือดงักล่าวยงัไม่

อาจเทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีสูงกวา่  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอ่ืนหรือตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ความสามารถในการช าระ

หน้ีดงักล่าวจะมีความไมแ่น่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวา่ตราสารท่ีไดร้บั

การจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกวา่ 



  

ค ำอธิบำยกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 

บริษัท ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 

อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระยะยำวส ำหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์

โดยอนัดบัความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกบั 

ผูอ้อกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้กต่ราสารทางการเงินท่ีออกหรือ

ค ้าประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย 

โดยระดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย อยา่งไร

ก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี

โดยตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารอ่ืนท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ประเภทท่ีสูงกวา่ 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอ่ืนในประเทศไทย  

อยา่งไรก็ดี มีความเป็นไปไดม้ากวา่การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหน้ีไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารหน้ีอ่ืนท่ี

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกวา่ 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกอนัดบั เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติม

ต่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือส าหรบัประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอ่ยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบั

ความน่าเชื่อถือขั้นหลกั ทั้งน้ี จะไมมี่การระบุสญัลกัษณต่์อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถืออนัดบั 

”AAA(tha)” หรืออนัดบัท่ีต า่กวา่ “CCC(tha)” ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาว  



  

ค ำอธิบำยกำรจดัอนัดบัตรำสำรของสถำบนัจดัอนัดบัควำมเช่ือถือ Moody’s 

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อก

ตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกวา่กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือสูงกวา่ อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตรา

สารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มวา่จะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผู ้

ออกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไมไ่ดร้บัการช าระหน้ีน้อย

กวา่ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัต า่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจาก

ความไมแ่น่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อก

ตราสารไมส่ามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไมไ่ดร้บัการช าระหน้ี

มากกวา่ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ช าระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลกูหน้ี 

 

 

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

เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 



  

ค ำอธิบำยกำรจดัอนัดบัตรำสำรของสถำบนัจดัอนัดบัควำมเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการช าระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-1 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแข็งแกร่งมากในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแข็งแกร่งในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 ส าหรบัเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตต า่หรือน่ากงัวลและมี

ความไมแ่น่นอนในความสามารถในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 



  

ค ำอธิบำยกำรจดัอนัดบัตรำสำรของสถำบนัจดัอนัดบัควำมเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ AAA มีความน่าเชื่อถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s 

บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกวา่กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือสูงกวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อก 

ตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มวา่จะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัท 

ผูอ้อกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไมไ่ดร้บัการช าระหน้ีน้อย

กวา่ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัต า่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจาก

ความไมแ่น่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อก

ตราสารไมส่ามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไมไ่ดร้บัการช าระหน้ี

มากกวา่ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ช าระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลกูหน้ี 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ค ำเตอืน/ขอ้แนะน ำ 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดังน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค ยโูรเปียน ซิลเวอรเ์อจ หุน้ทุน ทั้งน้ีผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค 

ยโูรเปียน ซิลเวอรเ์อจ หุน้ทุน ไมไ่ดข้ึ้ นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือชี้ ชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อา้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือชี้ ชวนส่วนขอ้มลูโครงการไดท่ี้

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

3. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู ้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพื่อบริษัทจดัการเชน่เดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้

สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลได้ ท่ี

บริษัทจดัการ ตวัแทน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

8. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค ยโูรเปียน ซิลเวอรเ์อจ หุน้ทุน เมื่อมีความเขา้ใจในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน 

และฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

9. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

และส่วนรบัรองความถูกตอ้งครบถว้น  

10. การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคา

หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

 

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

