หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
กองทุนเปิ ดเค ฟิ ต แอลโลเคชั ่น L
K FIT Allocation L Fund : K-FITL
สรุปข้อมูลกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่ วยลงทุน
ลักษณะที่สาคัญของกองทุน :
- กระจายการลงทุนในกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ทั้งตรา
สารทุน ตราสารหนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
- ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
จานวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 10,000 ล้านบาท
รอบระยะเวลาบัญชี : 30 กันยายน
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
อายุโครงการ : ไม่กาหนด
นโยบายการลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุน
ขึ้ นไป โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุน
ปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด
ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนใดกองทุนหนึ่ งไม่เกินร้อยละ 79 ของของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้
กองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง
(circle investment) และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการบริษัท
จัดการเดียวกัน (cascade investment)
นอกเหนื อจากการลงทุนข้างต้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก ธุรกรรมประเภทการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ หน่ วย CIS หน่ วย infra
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และหน่ วย property สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง
ธุรกรรมประเภทการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ รวมทั้งตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความ
น่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
(Unrated) ได้ และอาจลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือ
หลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
ทั้งนี้ ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการจะไม่
นับรวมช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมในอัตราส่วนข้างต้น ทั้งนี้ โดยต้อง
คานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
นโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อ ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัต ราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน
อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note)
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจากัด net exposure ที่
เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ
อาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศกาหนด โดยรายละเอียด
การคานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการคานวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว
จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุ นในสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่ มี
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุนรวม
หากราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทาให้
กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
แฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุ นดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิของกองทุ น ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่ อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการ
ลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้า ให้ทัน เหตุ ก ารณ์โ ดยการค านวณอัต ราส่ วนในการลงทุ นที่ เหมาะสมกับ
ภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวมอื่นที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
กองทุน
ชื่อกองทุน
บริษทั จัดการ
ประเภทกองทุน
อายุโครงการ
นโยบายการลงทุน

ชื่อกองทุน
บริษทั จัดการ
ประเภทกองทุน
อายุโครงการ
นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder fund)
ไม่กาหนด
กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ
กองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งเป็ น
กองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้ อขายในตลาดหุน้ NASDAQ มีนโยบายการลงทุน
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของดัชนี MSCI ACWI
(USD)
กองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน–A ชนิ ดสะสมมูลค่า
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder fund)
ไม่กาหนด
กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ
กองทุน Morgan Stanley US Advantage Fund (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วน
โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน ซึ่งลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล :
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) :
เนื่ องจากองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ทั้งตราสาร
ทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินอืน่ ใดที่สานักงานก.ล.ต.กาหนด ซึ่งผูจ้ ดั การกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการ
ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพื่อให้มผี ลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวังที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งบริษัท
จัดการได้จดั ทาแบบจาลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี โดยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่า
สหสัมพันธ์ (Correlation) ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทาให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้อง
กันในทุกขณะ กองทุนจึงใช้อตั ราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี เป็ นตัวชี้ วัด
อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็ นตัวชี้ วัดข้างต้น เป็ นเพียงการกาหนดตัวชี้ วัดของกองทุนที่เกิดจาก
การจัดทาแบบจาลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รบั ประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของ
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจมีความเคลื่อนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผูล้ งทุนอาจได้รบั
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ผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กาหนดเป็ นตัวชี้ วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสม
คือลงทุนตั้งแต่ 3 ปี ขึ้ นไป
ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน :
ผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัด การ
เดียวกัน ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและต่างประเทศ
ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน :
 กรณีที่ผอู ้ อกตราสารไม่สามารถชาระเงินและดอกเบี้ ยตามกาหนดระยะเวลา
 กรณีที่รฐั บาลเลิกค้าประกันเงินฝาก
 กรณีเกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทาให้กองทุนปลายทางไม่สามารถแลกเงินกลับได้ตาม
อัตราและระยะเวลาที่กาหนด
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยมักเกิด

จากปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และข้อบังคับต่างๆ และตามปกติตราสารแห่งหนี้ ที่มีอายุคงเหลือยิ่ง
ยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึ้ น โดยทัว่ ไป
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยจะส่งผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้ ในทิศทางตรงข้ามซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนต่อไป
แนวทางบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับราคาของตรา
สารอย่างสมา่ เสมอและต่อเนื่ อง
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสารที่กองทุนลงทุน (Credit risk) กองทุน

จะลงทุ นในตราสารหนี้ ซึ่งออกโดยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งความเสี่ ยงนี้ จะเกิดขึ้ นเมื่อผูอ้ อกตราสารไม่
สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบี้ ย หรือจากัดความรับผิดในหนี้ สิน นอกจากนี้ ตราสารหนี้ ยังมีความ
เสี่ยงที่จะถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนต้องปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสาร
ดังกล่าวและกองทุนอาจประสบภาวะขาดทุน
แนวทางบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีท้งั ในด้านความน่ าเชื่อถือ
และวิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสารอย่างรอบคอบ
 สภาพคล่ อ งของตราสารที่ ก องทุ น ลงทุ น (Liquidity Risk) ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ นจากการที่ ก องทุ น ไม่ ส ามารถ

จาหน่ ายตราสารนั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุน
ในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ทาให้กองทุนมีความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุนได้
แนวทางบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีท้งั ในด้านความ
น่ าเชื่อถือ และความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร ตลอดจนสภาพคล่องของตราสารนั้น รวมทั้ง
ทาการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในตราสารใดในสัดส่วนที่สูงเกินไป
 ความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของราคาหลัก ทรัพ ย์ (Market Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุน สถานการณ์
ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่
กองทุนลงทุนไว้ และ ส่งผลให้มลู ค่าหน่ วยลงทุนมีความผันผวน
แนวทางบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุน ให้มีสดั ส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคานึ งถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะ
ตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุน
 ความเสี่ ย งจากการด าเนิ น งานของผูอ้ อกตราสาร (Business Risk) คื อ ความเสี่ ย งที่ ร าคาหุ น
้ อาจ

เปลี่ ย นแปลงอัน เนื่ อ งมาจากผลการด าเนิ น งานและฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ผู ้อ อกตราสาร รวมทั้ ง
ความสามารถในการทากาไรของบริษัทผูอ้ อกตราสารที่กองทุนลงทุนไว้
แนวทางบริหารความเสี่ยง ผูจ้ ดั การกองทุนมีการคัดเลือกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้ งติดตาม
สถานการณ์การลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของตราสารที่กองทุนลงทุน
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 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่กองทุน

มีฐานะการลงทุ นอยู่ในต่ างประเทศ ทาให้เครดิ ตของตราสารที่ลงทุ นมีความผันผวนอันเนื่ องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองของต่างประเทศ ความขัดแย้งทางการเมืองหรือสงคราม การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการปกครอง การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี นโยบายการเงิ น นโยบายการคลัง ข้อจากัดด้านการ
ลงทุนต่างประเทศ ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางด้านกฎหมายและข้อบังคับของ
ประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้
แนวทางบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศที่ กองทุนลงทุ นอย่างสมา่ เสมอ รวมทั้ง มีกระบวนการพิจารณาการคัดเลื อกตราสารที่มีคุณภาพ
วิเคราะห์เครดิตของตราสารนั้นๆ เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสม
 ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมักจะเผชิญกับ

ความเสี่ยงอันเนื่ องจากหลายปั จจัย เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาด การเข้า
แทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ข้อจากัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เข้มงวด นโยบายภาษี
ของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มนั ่ คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจใน
ระดับ ประเทศและระดับ ภู มิ ภ าค ข้อ จ ากัด หรื อ กฎหมายหรื อ มาตรการควบคุ ม การแลกเปลี่ ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อหรือเงินฝื ด รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชาระราคาและ/หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ เป็ นต้น
แนวทางบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสมา่ เสมอ
 ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่รฐั บาล

ของประเทศที่ ก องทุ น เข้า ไปลงทุ น อาจออกมาตรการในภาวะที่ เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ที่ ไม่ ป กติ หรื อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือสังคม ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่ง
อาจส่งผลให้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน
แนวทางบริ ห ารความเสี่ ย ง บริ ษั ท จัด การจะวิ เ คราะห์แ ละติ ด ตามปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการนาเงินกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศที่กองทุนลงทุน
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เป็ นความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

ทาให้กองทุ นมีความเสี่ ยงจากการเคลื่ อนไหวของเงินตราต่ างประเทศซึ่งเกิดจากปั จจัยต่ างๆ เช่ น ภาวะ
เศรษฐกิจโลก ปั จจัยพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทาง
การเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกาไรค่าเงิน เป็ นต้น
แนวทางบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยง
ด้า นอัต ราแลกเปลี่ ยนได้ต ามดุ ล ยพิ นิจ ของผู ้จัด การกองทุ น จึ ง ไม่ ส ามารถป้ องกัน ความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนได้ท้งั หมด ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสั ญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ณ ขณะนั้นมากที่สุด
 ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (leverage risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของ
หลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆเช่น อัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน
หรือปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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มีนัยสาคัญ และเนื่ องจากสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน ซึ่งอาจจะทาให้
ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าปรับเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอย่างมาก โดยอาจจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรือ
ตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน
แนวทางบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะคาดการณ์หรือทาการศึกษาและวิเคราะห์ตวั แปรอ้างอิงของตรา
สารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุน
การขาย รับซื้ อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งแรก
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งถัดไป

500 บาท
500 บาท

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นตา่ ในการสัง่ ซื้ อหรือ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ งั ่ ซื้ อ
หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้ อขาย
หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรับ
บริการต่างๆของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศให้ผูล้ งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจให้ทารายการสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุ นโดยมีมูลค่าขั้นตา่ น้อยกว่าที่ กาหนดในบางกรณี ได้ เพื่อรองรับรายการส่ งเสริมการขายหรือ
บริการของบริษัทจัดการ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การเปิ ดบัญชี
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการ
กาหนด พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องหรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการ
อาจกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรอง
ความถูกต้องหรือหลักฐานอืน่ ใดที่บริษัท
จัดการอาจกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
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กรณีนิติบุคคล
1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
บริษัท
3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทน
นิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
4) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลง
นามแทนนิ ติบุคคล
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
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วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
1. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อแสดงความ
จานงในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน และชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็ม
ตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
กรณีสั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่มิใช่
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้า
บัญชี เงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชี จองซื้ อกองทุ น บลจ. กสิ ก รไทย" ที่ บริ ษัทจัดการได้เปิ ดไว้กับ
ธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกาหนด
กรณีที่สั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชี
เงินฝากธนาคาร หรื อวิธีอื่นใดที่ ธนาคารยอมรับ และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชี เงินฝากกระแส
รายวันในชื่อกองทุน หรือบัญชีอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด สิทธิ
ในหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใด
ดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้ว
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย)
ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษทั
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มี
บัญชีกองทุนแล้วเท่านั้น
3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds
และ K PLUS หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทา
การซื้ อขาย โดยสามารถดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ
Play Store (Android)
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4. บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมา่ เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษัทจัดการกาหนด
หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็ นประจาตาม
ช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเงื่อนไขและส่งคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังเวลาเวลา 15.30 น.ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัท
จัดการจะทารายการขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงความถี่และหรือเวลาในการขายหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัด การ
เห็นสมควร โดยจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
ในการชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนด้วยเงิน เว้นแต่
เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั
เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนและผู ้
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้ นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ น
กรณีพิเศษ
ในกรณี ที่บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็ นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการทาการปิ ดบัญชีกองทุนไม่
ว่าด้วยเหตุใดๆ
วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุ น ณ วันที่ บริ ษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและรับชาระค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุน รวมถึงได้ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นแล้ว
กรณี ที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และ
วันที่บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องอยูภ่ ายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้ ไม่ว่าจะด้วย
เหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่จดั สรรแล้ว
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ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณี ที่ ก ารสัง่ ซื้ อมี ผ ลให้จ านวนหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น เกิ น กว่า จานวนหน่ วยลงทุ น ที่ จดทะเบี ยนกับ
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่ วยลงทุนแค่บางส่วนหรือไม่จดั สรร
หน่ วยลงทุนทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการจัดสรรในกรณี ดังกล่า วจะทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่า
ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรื อ มี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
การคืนเงินค่าสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ ย (ถ้ามี) ให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณีที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน
โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คตามที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนหรือวันที่
ยุติโครงการแล้วแต่กรณี
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่

500 บาท
50 บาท

1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบคาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุ นโดยระบุ รายละเอียดต่ างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ทาการของบริษัท จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกร
ไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุ กวันทาการซื้ อขาย โดย
สามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ น ได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุ กวันทาการซื้ อขาย โดย
สามารถดาวน์โหลด K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทา
รายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
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คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นได้รบั คาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
การจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู ้ถือหน่ วยลงทุน หรือ การ
ไม่ขายไม่รบั ซื้ อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ ที่ระบุในโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ งั ่
ขายคืน โดยคานวณจากราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันที่บริษั ทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่
สมบูรณ์
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่สงั ่ ขายคืน
โดยคูณจานวนหน่ วยลงทุนด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนนั้น
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงิน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืน
ด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนนั้น
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ งั ่ ขายคืนมี
จานวนหน่ วยลงทุนตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืน
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็ นผลให้หน่ วยลงทุน คงเหลือตามทะเบียนผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนมีมูลค่าตา่ กว่า มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตา่ บริษัทจัดการอาจดาเนิ นการรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ในกรณี ที่จานวนหน่ วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดที่ ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุ นมีอยู่ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริ ษั ทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นประสงค์จะขายคืนหน่ วย
ลงทุนทั้งหมดตามจานวนเท่าที่ปรากฏอยูต่ ามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้ อได้จากจานวนเงินสดของกองทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ขายคืน
การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผขู ้ ายคืนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทา
การที่คานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับเพื่ออานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนใน
อนาคต เช่น E-Wallet เป็ นต้น ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชาระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษท
ั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน แล้วนาใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต
กสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดย
สามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดย
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store
(Android)
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด สาหรับการสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายใด บริษัท
จัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายถัดไป
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
ราคาขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังต่อไปนี้
1) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการซื้ อ
ขายที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและ
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หัก
ด้วยค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
2) การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการ
ซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางหรือ ณ สิ้ นวันทาการก่อนหน้าวันทาการซื้ อขายที่บริษัท
จัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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สิทธิในหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางได้รบั ชาระเงินค่า
ซื้ อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบก่อนการปิ ดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนชัว่ คราวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ งดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มี เ หตุ จ าเป็ นท าให้ไ ม่ ส ามารถจ าหน่ า ย จ่ า ยโอน หลั ก ทรั พ ย์ห รื อ ทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น ได้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
การเลื่ อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นตามข้างต้น บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เ กิน 10 วันทาการนั บแต่วนั ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตาม
ข้อ 2) ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ดาเนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้ น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่
ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุนได้ ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
(1) การกระทาที่ เป็ นความผิ ด มูลฐานหรื อความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ตามกฎหมายเกี่ ยวกับ การป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่ เป็ นการปฏิบัติตามคาสัง่ เกี่ยวกับ การยึดหรื ออายัด ทรัพย์ สินโดยบุ คคลผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
2.อยู่ในระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนภายใต้การจัดการของตน
อันเนื่ องมาจาก การที่บ ริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์
และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้
กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด
กรณีหนึ่ ง ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุน
ของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ได้
2. กองทุนมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ น
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคล
ดังที่กล่าวมาข้างต้น
ช่องทางการทราบข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้ อคื น
หน่วยลงทุน ข้อมูลโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ที่ โทร. 0 2888 8888
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
มีดุลยพินิจที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
- เครื่องมือการกาหนดให้ผลู ้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (liquidity fee) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee
คือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่ วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity
Fee คือ 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กาหนด
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุน
และค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ ในการขายสิ น ทรัพ ย์ของกองทุ น และปริ ม าณการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น รวมทั้งการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดย
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจาก
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่ สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
4. ค่ า ธรรมเนี ยม Liquidity Fee ที่ เรี ยกเก็ บ ได้จ ะน ากลับ เข้า กองทุ น อย่า งไรก็ ต ามการใช้เครื่ อ งมื อ นี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุน ต่ อไป
เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาการถื อ ครองหน่ ว ยลงทุ น ในแต่ ล ะครั้งที่ จ ะเรี ยกเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ยมนี้ ได้ต ามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลด
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มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้
ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่ บริ ษัท
จัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนั้น
กองทุ นรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุ นปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะเรียก
เก็บในอัตราที่ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่าง
ใดหรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (swing pricing) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบตั ิ Full swing pricing และ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งกาหนดอัตราที่จะใช้ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ย
สูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing
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Threshold โดยมี ห ลัก การในการพิจ ารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริ ษัท จัด การก าหนด โดย
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขาย
สิ นทรัพย์ของกองทุ น และปริ มาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นรวมทั้งการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นเข้าออกของ
กองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่ มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ าที่
สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สดั ส่วน
ของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกิน
กว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณ
จากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษั ท จัด การจะไม่ ใช้เครื่ องมื อ Swing Pricing พร้อ มกับ เครื่ องมื อ Anti-Dilution
Levies – ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง และ Swing Threshold ใน
แต่ละครั้งที่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่ม
ได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทาการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะ
พิจารณาใช้อัตรา Swing Factor ในอัตราที่ ไม่เกินกว่ าที่ กองทุ นปลายทางกาหนดไว้ในหนั งสือชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
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1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่าง
ใดหรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs และกาหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุ น และปริมาณการซื้ อขาย
หน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของ
บริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มี
ค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่ บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุ ทธิ ของกองทุ น
คานวณจากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in)
หัก ด้ว ยมูล ค่ า การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (redemption) และหัก ด้ว ยมูล ค่ า การสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก
(switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกาหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่ าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
(2) กรณีที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุน
ในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ ADLs พร้อมกับเครื่องมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs จากผูท้ ี่ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนเข้า หรือผูท้ ี่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก เพียงฝั ่งใดฝั ่งหนึ่ งที่เกิน
ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรียก
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เก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่
ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือรายที่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทาการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้ น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวัน
ทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ ADLs บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณาด าเนิ น การให้ส อดคล้อ งกับ กองทุ น
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ ADLs ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะพิจารณา
กาหนดอัตรา ADLs ไม่เกินกว่าที่ กองทุ นปลายทางกาหนดไว้ในหนั งสื อชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการด าเนิ นการ ในกรณี ที่ กองทุ นปลายทางมี การ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของ
ตราสาร ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุ น และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
รวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุนหรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
2. บริ ษั ท จัด การอาจพิ จารณาใช้เครื่ อ งมือ Notice Period ร่ ว มกับ เครื่ องมื อ Liquidity Fee, Swing Pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หากบริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วว่า การใช้งานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอน
หน่ วยลงทุนที่เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้ องกันผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม
จากต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปฏิบัติกบั คาสัง่ ที่ได้รบั จากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคาสัง่ ที่ได้รบั ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ ตอ้ งแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ใน
โครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้ง
ล่วงหน้า ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้อง
กับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในกรณี ที่กองทุ นปลายทางมีการใช้เครื่ องมือนี้ โดยจะ
กาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการด าเนิ นการ ในกรณี ที่ กองทุ นปลายทางมี การ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใด
หรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
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เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิน 15 วันทาการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ดว้ ย Gate
Threshold ได้ บริ ษั ท จัด การมีห ลัก การในการพิ จารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริ ษั ท จัดการ
กาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออก
ของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็ จจริงที่ มีอยู่และหรือสมมติ ฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวัน ทาการซื้ อขายใดที่ สัด ส่ ว นของมูลค่ าการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น สุ ท ธิ ของ
กองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัท
จัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน
(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่ วน (pro-rata basis) ของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นและคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก ณ วันที่ ใช้
Redemption Gate
4. ค าสัง่ ขายคื นหน่ วยลงทุ น และคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ออกส่ วนที่ เหลื อ บริ ษั ท จัด การจะนาไปทา
รายการในวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
และคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ ส่วนที่
เหลือได้เมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการยกเลิกคาสัง่ ดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิ ดใช้
ระบบ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริ ษัทจัดการจะทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate
ตามราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพี ย งพอ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น และสับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น ออกเกิ น กว่ า
Redemption Gate ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริ ษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรับ เพิ่ ม หรื อ ลดเพดานการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขั้นตา่ ที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับ
เพิ่มหรือลดระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการ
กาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกทั้งหมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และจะแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสัง่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุ นปลายทางมีการใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะ
กาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุ นไม่ตา่ กว่าที่ กองทุ นปลายทางกาหนดไว้ในหนั งสื อชี้ ชวน และกาหนด
ระยะเวลาที่จะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการด าเนิ นการ ในกรณี ที่ กองทุ นปลายทางมี การ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการสามารถระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่ องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่ งดังนี้ ทั้งนี้
การระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
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2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม
ในกรณีที่มีการระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนตาม (ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต.ทราบโดยทันที
ทั้งนี้ หากเป็ นการระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทาการ สานักงาน ก.ล.ต.อาจพิจารณาสัง่ การให้
บริษัทจัดการดาเนิ นการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กรณีที่กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
เกิดขึ้ น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
1. ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุ นรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์แห่งนั้ นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
- การดาเนินการในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ (side pocket)
โดยบริ ษัทจัดการกองทุ นรวมจะปฏิบัติตามประกาศสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
การกาหนดวิธีการคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนในกรณี ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่ อ
มูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น รวมประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ อ ง หรื อ ไม่ ส ามารถจ าหน่ า ยได้ด ้ว ยราคาที่
สมเหตุสมผล เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคานวณมูลค่า
หน่ วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น 0 และให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้
บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็ นผูม้ ีสิทธิที่จะได้รบั เงินภายหลังจากที่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินนั้นได้
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สิทธิและข้อจากัดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อจากัดในการโอน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุ นไม่ว่าทอดใดๆ ใน
กรณีที่การโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่า
ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรื อ มี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท
จัดการกองทุนรวม :
ผู ้ล งทุ น สามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและการด าเนิ น การใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและการ
ดาเนิ น การใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ยงในที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ น้ ได้ต ามวิ ธีก ารที่ ป ระกาศใน website ของบริ ษั ท จัด การ
(www.kasikornasset.com)
ข้อจากัดการใช้สิทธิออกเสียง :
ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วย
ลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
การใช้สิทธิออกเสียงในการลงมติกรณีกองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
(กองทุนรวมปลายทาง) มิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง
ช่องทางการร้องเรียนของผูล้ งทุน :
ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 0 2033 9999 หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2299 1111
การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กองทุนรวมนี้ มีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ น
หลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและลงลายมือชื่อ
ในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
(รายละเอียดตามข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการในหัวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน”)
นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
ไม่มี
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
เนื่ องจากกองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่น้อย
กว่า 50% ของ NAV ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหาร
จัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและ
กองทุนรวมปลายทางโดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornasset.com
การวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย :
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่
อยูข่ องบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่ อยู่: 400/22 อาคารธนาคารกสิ กรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุน
รายชื่อคณะกรรมการ
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผูบ้ ริหาร
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นางสาวเอื้ อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางหทัยพัชร์ ชูโต
นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายยุทธนา สินเสรีกุล

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
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นางสาวปิ ยะนุ ช เจริญสิทธิ์
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ
นางสาววรนันท์ กุศลพัฒน์

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

จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
จานวน 235 กองทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
1,040,891,820,743.3 บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร
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กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
คุณพีรกานต์ ศรีสุข - Master of Science in
Finance, London School of
Economics and Political
Science (LSE), United
Kingdom
-ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ประสบการณ์การทางาน
- Chief Investment Officer บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- รองกรรมการผูจ้ ดั การและประธานบริหาร
การลงทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- Assistant Managing Director
Equity and Derivatives Trading Group
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Vice President
Direct Investment
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY
CO.,LTD
- Chief Financial Officer,
CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD
- Assistant Vice President
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ผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ

ประวัติการศึกษา

คุณชุณหวรรณ
ขัตตินานนท์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน,
University of Texas at Austin
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการบัญชี (International
Programme),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณกันตยา
พสุหิรญ
ั นิกร

- Master of Science in Finance
University of Warwick,
United Kingdom
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
(International Programme),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวีรยา จุลมนต์

- ปริญญาโท International
Securities, Investment and
Banking, University of Reading,
United Kingdom
-ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์การทางาน
กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
- Assistant Vice President
Investment Banking Department
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Exploration Engineer,
SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER
- ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- Senior Dealer, Interest Rate
Derivatives,
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
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ผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์การทางาน
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด

ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
 ช่องทาง Digital (แอปพลิเคชัน่ K-My Funds / แอปพลิเคชัน่ K PLUS / K-Cyber Invest)
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า Unit-Link โทร. 1766
 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทร. 02-261-2300
รายชื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยถือว่า
ได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
นายทะเบียนของกองทุน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2299 1111
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการ
รักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนด้วย
รายชื่อผูส้ อบบัญชีของกองทุน
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
นางสาว วันนิ สา งามบัวทอง
นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
นาย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย
นางสาว อริสา ชุมวิสูตร
นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
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นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
นางสาว โชติมา กิจศิรกร
นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)
- การลงทุนในหน่ วย CIS
ลงทุนไม่เกิน
ไม่จากัดอัตราส่วน
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 20
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มอี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ น
อันดับที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 20
สถาบันการเงินต่างประเทศที่มอี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ น
อันดับที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในทรัพย์สินของผูอ้ อก/คู่สญ
ั ญาที่มีอนั ดับความ
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 10
น่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ ง
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋
ลงทุนรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 45
แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบัน
เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
การเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
- การทาธุรกรรม reverse repo
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
- การทาธุรกรรม securities lending
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
- การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสารที่ ลงทุนรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 15
มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง หรือศุกูก ที่ไม่ได้อยูใ่ นระบบ
ของ Organized Market หรือเทียบเท่า (total SIP)
- การทาธุรกรรม derivatives มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ลงทุนไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
ความเสี่ยง (hedging)
- การทาธุรกรรม derivatives ที่มใิ ช่เพื่อการลดความเสี่ยง
global exposure limit
(non-hedging)
กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
- การลงทุนในหุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ่ ง โดยทุกกองทุน
ลงทุนน้อยกว่า
25% ของจานวนสิทธิออกเสียง
รวมกันภายใต้การจัดการของบลจ.เดียวกันต้องมีจานวนหุน้
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
ของบริษัทรวมกัน
- การลงทุนในตราสารหนี้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
ลงทุนไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทาง
การเงิน (financial liability) ของ
ผูอ้ อกตราสารรายนั้น
- การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง
ลงทุนไม่เกิน
1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS
ของกองทุนที่ออกหน่ วยนั้น
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เป็ นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
รายการที่เรียกเก็บ
อัตราตามโครงการ(4) เรียกเก็บจริง(4) เรียกเก็บจริง(4) เรียกเก็บจริง(4)
ปี 62/63
ปี 63/64
ปี 64/65
1. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(3)
1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยรวมทั้งหมด
ที่ประมาณการได้
ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี
0.05
0.05
 ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ(2)
ไม่เกิน 0.0321 ต่อปี
0.02
0.02
 ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี
0.04
0.04
 ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ตามที่จ่ายจริง
1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยรวมทั้งหมด
แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ที่ประมาณการไม่ได้
ไม่เกิน 1.07 ของจานวน
 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
เงินทุนของโครงการ
ไม่เกิน 1.07 ต่อปี ของ
 ค่าโฆษณาภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามที่จ่ายจริง
0.10
0.03
 ค่าตรวจสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
0.01
 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึง
ผูถ้ ือหน่ วย
ตามที่จ่ายจริง
0.01
 ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.01
 ค่าธรรมเนี ยมบริการธนาคาร
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.00
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(5)
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทั้งหมด(6)
ไม่เกิน 4.9220 ต่อปี
0.24
0.16
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
2.1 ค่าธรรมเนี ยมการขาย(7)
ไม่เกิน 2.00
- ซื้ อผ่านบลจ.กสิกรไทย
0.50
0.50
0.50
(8)
- ซื้ อผ่านช่องทาง Digital
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
(7)
2.2 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืน
ไม่เกิน 2.00
- อายุการถือครองหน่ วยลงทุน ตา่ กว่า 3 ปี
0.50
0.50
0.50
- อายุการถือครองหน่ วยลงทุน มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
2.3 ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 3.00
เท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนของกองทุน
ต้นทางหรือค่าธรรมเนี ยมการขายของกองทุน
ปลายทางแล้วแต่อตั ราใดสูงกว่า
3 ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ตามทีจ่ า่ ยจริง)
3.1 ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
3.2 ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วย
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
ลงทุน

กองทุนเปิ ดเค ฟิ ต แอลโลเคชัน่ L

32

รายการที่เรียกเก็บ
3.3 ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วย
ลงทุน
3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณี
พิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ

อัตราตามโครงการ(4)

เรียกเก็บจริง(4) เรียกเก็บจริง(4) เรียกเก็บจริง(4)
ปี 62/63
ปี 63/64
ปี 64/65
อัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
อัตราตามที่จ่ายจริง

(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย
ของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเพิ่มขึ้ น
(2) หากกองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐาน
(Infrastructure fund) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดธรรมเนี ยม
การจัดการซ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง
(3) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้ สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
(4) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ว
(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(6) ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจาการซื้ อขายหลักทรัพย์
(7) หากกองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐาน
(Infrastructure fund) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดธรรมเนี ยม
การขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนซ้าซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง
(8) ช่องทาง Digital หมายถึง การซื้ อหน่ วยลงทุนผ่าน แอปพลิเคชัน่ K-My Funds / แอปพลิเคชัน่ K PLUS / K-Cyber Invest และหรือ
ช่องทางอื่นใดที่จะกาหนดเพิ่มเติม
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อนภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค ฟิ ต แอลโลเคชั ่น L
วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ฟิ ต แอลโลเคชั ่น L กับเกณฑ์มาตรฐาน
(1) ผลการดาเนิ นงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
(% ต่อปี )
ปี

2560*

2561

2562

2563

2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

2.89

-7.62

5.29

11.78

6.04

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

1.74

7.48

7.50

7.37

7.00

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดาเนินงาน

2.95

7.33

5.90

16.51

11.73

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้ วัด**

0.30

0.29

0.30

0.30

0.28

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
3 เดือน
(%)

6 เดือน
1 ปี
(%)
(%ต่อปี )

3 ปี
(%ต่อปี )

5 ปี
(%ต่อปี )

10 ปี
(%ต่อปี )

ผลตอบแทนกองทุนรวม

ตัง้ แต่
ต้นปี
(%)
-28.57

-5.53

-18.85

-28.23

-5.01

N/A

N/A

ตัง้ แต่
จัดตั้ง
(%ต่อปี )
-3.25

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

5.21

1.72

3.45

7.00

7.16

N/A

N/A

7.30

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

19.37

13.92

17.69

18.36

15.31

N/A

N/A

12.54

0.29

0.28

0.30

0.29

0.29

N/A

N/A

0.29

** กองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ซึ่ง
ผูจ้ ดั การกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพื่อให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวังที่เหมาะสมกับ
สภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจัดการได้จดั ทาแบบจาลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี โดยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุนอาจมี
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทาให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ
กองทุนจึงใช้อตั ราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี เป็ นตัวชี้ วัด
โดยก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็ นต้นไป กองทุนใช้อตั ราผลตอบแทนร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็ นตัวชี้ วัด
อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็ นตัวชี้ วัดข้างต้น เป็ นเพียงการกาหนดตัวชี้ วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทาแบบจาลอง
การลงทุนย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รบั ประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้ นอยูก่ บั สภาวะ
ตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผูล้ งทุนอาจได้รบั ผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กาหนดเป็ นตัวชี้ วัดได้ โดย
ระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 3 ปี ขึ้ นไป
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือนับตั้งแต่จดั ตั้งกองทุน ในกรณีที่
กองทุนจัดตั้งมาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -32.75%
กองทุนเปิ ดเค ฟิ ต แอลโลเคชัน่ L
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงตา่ มาก บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ น
ระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับตา่ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ น
ระดับสูงกว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจ
มีความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ จากัด
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดงั นี้
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน (Investment Grade)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุด และมีความเสี่ยงตา่ ที่สุด มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตา่ มาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตา่ มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอืน่ ๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สูงกว่า มี
ความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ ที่ออ่ นแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตา่ สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตใน
ระดับน่ าลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings)
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศ
ซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือที่มี ความเสี่ยง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กบั ตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษ จะมีสญ
ั ลักษณ์
“+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่ าเชื่อถือที่กาหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่
อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถใน
การชาระหนี้ ดังกล่าวจะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตรา
สารที่ได้รบั การจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดย
ฟิ ทช์โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด”
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอืน่ ในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
โดยระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้ นี้ ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารหนี้ อื่นที่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
’A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชาระหนี้ โดยตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอืน่ ในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชาระหนี้ ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้
อื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้ พิเศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยก
ความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้
เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่ งๆ เพือ่ แสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกัน
ภายในอันดับความน่ าเชื่อถือขัน้ หลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความ
น่ าเชื่อถืออันดับ ”AAA(tha)” หรืออันดับที่ตา่ กว่า “CCC(tha)” สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aaa มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Moody’s บริษัทผูอ้ อก
ตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษั ท
ผูอ้ อกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
น้อยกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความ
เสี่ยงจากความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวั เลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Short-Term Bank Deposit Ratings
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงความสามารถในการชาระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก
ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และ
มีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สาหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับ “Not Prime” สาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตา่ หรือน่ ากังวลและ
มีความไม่แน่ นอนในความสามารถในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

กองทุนเปิ ดเค ฟิ ต แอลโลเคชัน่ L

41

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AAA มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Standard & Poor’s
บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระ
หนี้ ของบริษัทผูอ้ อกตราสารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
น้อยกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความ
เสี่ยงจากความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่าง
ของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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การซื้ อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุนได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษทั ประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกัน
ชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ การซื้ อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธี
ปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื้ อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซอกรมธรรม์
ื้
ประกันชีวิตควบการลงทุนจึง
ควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ และ
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วธิ ีการซื้ อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (omnibus account)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (UnitLinked Life Policy) ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้ อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงั นี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
(1) มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขน้ั ตา่
ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น บริษัทจัดการไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุน มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่
อย่างไรก็ตาม แบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกัน ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถ
ใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เลือกสัดส่วน
การลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึง่ แบบประกัน
ชีวิตควบการลงทุนนี้ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้น
บริษัทประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ขายคืน
จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตา่ และจานวนหน่ วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้ อขายหน่ วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซอกรมธรรม์
ื้
ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และหรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต
หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยชาระเป็ นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้
ระยะเวลาในการสัง่ ซื้ อจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนที่ บริษัทจัดการกาหนด โดย
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รบั เอกสารและเงินจองซื้ อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุ มตั ิ
กรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วย
ลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน โดยผูล้ งทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่
ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคา
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนของผูล้ งทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือบริษทั ประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต และหรือคาสัง่ ดังกล่าวหรือผูล้ งทุนเป็ น
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บุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทาผิดการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การฟอกเงินและการสนับสนุ นการก่อการร้าย หรือผูล้ งทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีขอ้ สงวน
สิทธิในการพิจารณารับประกัน
(3) การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(3.1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืนหน่ วยลงทุน เงื่อนไขในการ
ขายคืนหน่ วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่ วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม
ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และหรือเอกสารการขายที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต
โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด และคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
จะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุน สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่ วย
ลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(3.2) การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจดาเนิ นการขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
มาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ และค่าธรรมเนี ยมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราและ
วิธีการที่กาหนดในกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ น
รายปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยใน
เอกสารประกอบการขายที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต
(4) การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ให้แก่บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการที่คานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกาหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษทั จัดการให้แก่ผู้
ลงทุนที่ซอประกั
ื้
นชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการที่คานวณราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา และมีวธิ ีการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นซึ่งจะ
เป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวิตภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสัง่ ซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุน อนึ่ ง บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนตามข้อ (2) และการขายคืน
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หน่ วยลงทุนตามข้อ (3) (3.1) ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(6) การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคาสัง่ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุน
รวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็ นการทารายการผ่าน
บริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดหนึ่ ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ น
ผูด้ าเนิ นการนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน(ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนิ นการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วนเป็ นการชัว่ คราวและหรือถาวร
ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่
จานวนที่ขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางตา่ กว่าจานวนขัน้ ตา่ ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดในการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์
ราคาขายและราคารับซื้ อคืนในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง การกาหนดราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันทา
การที่บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ และทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นหักด้วยค่าธรรมเนี ยม (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันทา
การซื้ อขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนปลายทาง หรือวันทาการซื้ อขายที่บริษัท
ประกันระบุให้เป็ นวันทาการซื้ อหน่ วยลงทุนปลายทาง โดยจะต้องเป็ นวันทาการที่บริษัทถือว่าได้รบั ชาระเงิน
ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายและราคารับซื้ อคืนในการสับเปลี่ยนการ
ถือหน่ วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็ นราคาที่ได้รบั การรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทาการตามที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดั เจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวติ ขอสงวนสิทธิ
ที่จะไม่ดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์ม
หรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จาเป็ นต้อง
แจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
ผูล้ งทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนนั้น
ได้เสร็จสิ้ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
ภายใน 30 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสัง่ ครั้ง
แรก หรือสรุปส่งเป็ นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนได้
ตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
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(7) วันและเวลาในการขายหน่ วยลงทุน รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถซื้ อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทาการ
ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถทารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้ อหน่ วย
ลงทุน (การชาระเบี้ ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่ วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์
ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้
โดยส่งคาสัง่ ตามแบบฟอร์มและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(8) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้
เพียงอย่างเดียว ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่ วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทั้งสิ้ น
(ข) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาหน่ วยลงทุนไปจานาเป็ น
หลักประกัน
(ค) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประชีวิตควบการลงทุน
ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ขายหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่ วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่ วยลงทุน ณ วันที่
บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนและได้ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว
(ง) สิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่ องจากบริษัทประกัน
ชีวิตจะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสัง่ ซื้ อและขายหน่ วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนาม
ของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั
ข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้น
(จ) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(ฉ) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมจากฝ่ ายขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(ช) สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวติ นั้น
(ซ) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ และเลขที่
ใบอนุุ ญาตตัวแทนประกันชีวิต
(ฌ) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที่ได้รบั คาแนะนาเพื่อซื้ อ
หน่ วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
(ญ) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือต่อ
การตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูใ่ นขัน้ ตอนการดาเนิ นการเพื่อการ
ควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
(ฎ) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมหรือผลตอบแทน
ที่ฝ่ายขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซื้ อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้ อหรือขายคืน
หน่ วยลงทุน เป็ นต้น
(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(ฐ) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกาหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
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ลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบตั ิอื่นของสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่ วยงาน
ที่มีอานาจอื่น
(9) การจัดส่งรายงานให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี ของกองทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี ให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
หลังจากที่ได้รบั เอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงสถานะการเงินให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
หรือร้องขอรายงานแสดงสถานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหนึ่ งครั้งโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนี ยม
(10) ค่าธรรมเนี ยมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากบริษัทประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการขายและหรือค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้กบั บริษัท
ประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณา
เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายอืน่ ๆเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดเค ฟิ ต แอลโลเคชัน่ L ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดเค ฟิ ต แอล
โลเคชัน่ L ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ส่ ถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของบลจ.กสิกรไทย
2. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนั งสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
3. ผู ้ล งทุ น ควรตรวจสอบให้แน่ ใ จว่าผู ้ขายหน่ วยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ได้รับ ความเห็ น ชอบจากสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
5. บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดี ยวกับที่ บริษัท จัดการ
ลงทุ นในหลักทรัพย์หรื อทรัพ ย์สินอื่ น เพื่อ กองทุ น ตามหลัก เกณฑ์ที่สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่สนใจจะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถ
ขอดูขอ้ มูลได้ที่บริษัทจัดการ ตัวแทน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัท
จัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
7. ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(connected person) และการลงทุ นตามอัตราส่ วนที่ กาหนดในวัตถุ ประสงค์การลงทุ น เป็ นต้น ได้ที่
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
8. กองทุนมีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนของทั้งกองทุนต้นทางและ
กองทุ น ปลายทาง โดยผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถตรวจสอบข้อมูล ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ และ
มาตรการป้ องกันได้ที่ www.kasikornasset.com
9. ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเค ฟิ ต แอลโลเคชัน่ L เมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะทางการเงินของผูล้ งทุน
10. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม
11. การพิ จ ารณาร่ างหนั งสื อชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่า
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน หรือได้
ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

กองทุนเปิ ดเค ฟิ ต แอลโลเคชัน่ L
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