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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ ปี 2564/2565 
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 5 สิ้นสดุวนัที่ 31 กรกฎาคม 2565 

 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี พลสั 

K Fixed Income Plus Fund : K-FIXEDPLUS 

 

ลกัษณะสาํคญั 

 

ประเภท  กองทุนรวมตราสารหน้ี ท่ีมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ 

แบบไมก่าํหนดอตัราส่วน 

อายุโครงการ ไมก่าํหนดอายุโครงการ 

วนัท่ีไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั้งและ

จดัการกองทุน 

8 มีนาคม 2560 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 2 สิงหาคม 2560 

จาํนวนเงินทุนของโครงการ 80,000 ลา้นบาท 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม  

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน และผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศแบบไมก่าํหนดอตัราส่วน ประเภทรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน 

 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไมจ่าํกดัอตัราส่วนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน

ฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั และเอกชน รวมทั้งอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือลด

ความเส่ียง (Non-Hedging) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน ธุรกรรมการใหย้มื

หลกัทรพัย ์หน่วย CIS รวมทั้งอาจหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนดโดยกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน

ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทุนในต่างประเทศ 

 

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment 

Grade) อยา่งไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) 

หรือไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ไดไ้ม่

เกินรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
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ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการไดไ้มเ่กิน

รอ้ยละ 60 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยหา้มกองทุนปลายทางลงทุนยอ้นกลบัในกองทุนและ

หา้มกองทุนปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอ่ืนภายใตบ้ริษัทจดัการเดียวกนัอีก 

 

 

ตวัช้ีวดั (Benchmark)  

- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (35%)  

- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (15%)  

- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้

ออกตราสารอยูใ่นระดบั A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (15%)  

- อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปี วงเงินนอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 

ไดแ้ก ่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี (25%) 

- ดชันี US Generic Government 6 Month Yield (10%) บวกดว้ยคา่เฉล่ียของ Credit Spread ของตรา

สารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั BBB อายุ 6 เดือน ในชว่งระยะเวลาท่ีคาํนวณผลตอบแทน ปรบัดว้ย

ตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและ

เหมาะสม ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีกาํหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ ้

ลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปล่ียนตวัช้ีวดั คาํอธิบายเก่ียวกบัตวัช้ีวดั และเหตุผลในการ

เปล่ียนตวัช้ีวดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะไมร่บัผิดชอบต่อความผิดพลาดในการ

คาํนวณดชันีช้ีวดัหรือการกระทาํใดๆ ของผูใ้หบ้ริการดชันีหลกัทรพัยห์รือผูค้าํนวณดชันีหลกัทรพัย ์

 

นโยบายการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทุนในต่างประเทศ 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

ไมจ่า่ยเงินปันผล 

 

3. ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ส่ิงท่ีผูล้งทุนจะไดร้บัคือผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดร้บัจากดอกเบ้ียหรือกาํไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนใน

ตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีการกาํหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป และเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 กองทุนมีการแบ่งชนิดของ

หน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 

1. ชนิดผูล้งทุนทัว่ไป (K-FIXEDPLUS-A) เหมาะสําหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการรับผลตอบแทนจาก

ส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 

2. ชนิดเพ่ือการออม (K-FIXEDPLUS-SSF) เหมาะสําหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการออมเงินระยะยาว

และไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเร่ิมเสนอขายตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

1.2 กองทุนน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

80,000 ลา้นบาท โดยบริษัทจดัการอาจจะดาํเนินการเพ่ิมจาํนวนเงินทุนของกองทุนจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.กาํหนด 

 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น

ระยะเวลาเท่าใด 

การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกบัเงินลงทุนส่วนท่ีผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงจากการขาดทุนไดต้ํา่ถึง

ปานกลาง และควรลงทุนในกองทุนน้ีตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป  

อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการออมเงินระยะ

ยาวและไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยตอ้งถือหน่วยลงทุนไวไ้มน่้อยกวา่ 10 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีซ้ือ

หน่วยลงทุน เพ่ือใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 

 

1.4 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไมส่ามารถชาํระเงินและดอกเบ้ียตามกาํหนดระยะเวลา 

 กรณีท่ีรฐับาลเลิกคํ้าประกนัเงินฝาก 

 กรณีเกิดความผิดปกติของตลาดอตัราแลกเปล่ียนทาํใหไ้มส่ามารถแลกเงินกลบัไดต้ามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

1.5 กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไมมี่ผูป้ระกนัเงินทุนและไมคุ่ม้ครองเงินตน้ 

 

1.6 กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 
 31 กรกฎาคม 
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1.7 คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือลดความเส่ียง หรือ

ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

1.7.1  กองทุนกาํหนดอตัราส่วนการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) หรือ  

ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) อยา่งไร 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือลดความเส่ียง โดยจาํกดั 

net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ตอ้งไมเ่กินรอ้ยละ 100 ของ

มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงใน

อตัราส่วนไมเ่กินกวา่ท่ีประกาศกาํหนด โดยรายละเอียดการคาํนวณมลูคา่การลงทุนหรือมีไว ้

ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว จะพิจารณาตาม

หลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

1.7.2  ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) หรือ

ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ตอ่เงินทุนของกองทุนเป็น

อยา่งไร 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไมเ่ป็นไปตามท่ี

คาดการณจ์นอาจทาํใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ี

มีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง อยา่งไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไมเ่กินรอ้ยละ 

100 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการคาํนวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวการณ์

เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 

1.8 ท่านสามารถซ้ือกองทุนน้ีควบกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิต (Unit-Link) ไดห้รือไม่ 

ได ้เฉพาะกรณีท่ีซ้ือหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนทัว่ไป ทั้งน้ี การซ้ือหน่วยลงทุนควบกบักรมธรรมป์ระกนั

ชีวติอาจมีขอ้กาํหนด และวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทุนจึงควร

ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนกอ่น โดยสามารถ

ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม ์และติดต่อขอรบัรายละเอียดการซ้ือขายและรายละเอียดของ

กรมธรรมไ์ดโ้ดยตรงท่ีบริษัท เมืองไทย ประกนัชีวิต โทร 0 2276 1025 

 

1.9 การลงทุนในรูปแบบประกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit-Link) คืออะไร 

การลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน คือ การท่ีผูล้งทุนขอทาํประกนัชีวิตกบับริษัท

ประกนัชีวิต และบริษัทประกนัชีวิตจะนําเงินคา่เบ้ียประกนัส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวม

ตามท่ีผูล้งทุนเลือกจากรายช่ือกองทุนรวมท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนดไว ้โดยสดัส่วนของเงินคา่เบ้ีย

ประกนัชีวิตท่ีจะนําไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดข้ึนอยูก่บัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น

กรมธรรม ์ทั้งน้ี เงินคา่เบ้ียประกนัชีวิตท่ีนําไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

ไดต้ลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนรวมท่ีผูล้งทุนเลือกไว ้
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2. ขอ้กาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

2.1 กองทุนน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

การขายหน่วยลงทุน 

K-FIXEDPLUS-A มลูคา่ขั้นตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500 บาท 

 มลูคา่ขั้นตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500 บาท 

K-FIXEDPLUS-SSF มลูคา่ขั้นตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500 บาท 

 มลูคา่ขั้นตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500 บาท 

 

การเปิดบญัชี 

สาํหรบัผูล้งทุนท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความ

ต่างๆ ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุน หรือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุน

ตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนด พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีดงัน้ี 

 

สาํหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัคูมื่อการลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการออมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบริษัท

จดัการลงทุนกาํหนด 

 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิตบุิคคล 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซ่ึงลงนาม

รบัรองความถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

กาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

(1) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(2) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั

ของบริษัท  

(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทน

นิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  

(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้

อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล  

หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนด

เพ่ิมเติมในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือ

แสดงความจาํนงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และ

ชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการของบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 

น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย  
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กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนรายอ่ืนท่ีมิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จา่ยเงิน 

หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขีด

คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเขา้บัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ. 

กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจัดการไดเ้ปิดไวก้ับธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.

ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย

พาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือ

บญัชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกาํหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จา่ยเงิน 

การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีธนาคารยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือ

เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีธนาคารกาํหนด 

 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีชาํระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จา่ยเงิน หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมิใช่

เงินสด สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนเม่ือบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์

คาํสัง่จา่ยเงินหรือวิธีอ่ืนใดดงักล่าวไดเ้รียบรอ้ยแลว้  

 

2. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ต

กสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการชาํระเงินอ่ืน

ใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถ

สมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาํหรบัผูถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่  

K-My Funds และ K PLUS หรือวิธีการชาํระเงินอ่ืนใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายใน

เวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds 

และ K PLUS ไดท่ี้ App Store (iOS) และ Play Store (Android) 

 

4.  K-Saving Plan (บริการลงทุนสมํา่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัท

จดัการกาํหนดหรือวิธีการชาํระเงินอ่ืนใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติัเป็นประจาํตามชว่งระยะเวลา โดยสามารถขอรบัทราบเง่ือนไขและส่งคาํสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนแบบสมํา่เสมอไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

สาํหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการซ้ือขายใด 

บริษัทจดัการจะทาํรายการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 
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การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

K-FIXEDPLUS-A มลูคา่ขั้นตํา่ในการขายคืน 500 บาท 

 มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํา่ 50 บาท 

K-FIXEDPLUS-SSF มลูคา่ขั้นตํา่ในการขายคืน ไมก่าํหนด 

 มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํา่ ไมก่าํหนด 

 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆใน

ใบคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นําใบคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนั

ทาํการซ้ือขาย 

 

2.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง

อินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือ

ขาย โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน 

 

3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือ

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

(Android) 

 

สําหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะทํารายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัทําการซ้ือขาย

ถดัไป 

 

คําสัง่ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถ

ยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

บริษัทจดัการจะชาํระเงินคา่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนโดยปกติภายใน 5 วนั

ทาํการนับแต่วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
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2.2 กรณีใดท่ีบริษัทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคล

ดงัต่อไปน้ี 

1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคล

ซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าว และบริษัทหรือหา้ง

หุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ข้ึนและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

2) บุคคลท่ีปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือไม่ใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูล

ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการท่ีบริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหน้าท่ีเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมี

ผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมี

ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร 

 บริษัทจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู่ถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ีเขา้

เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไมไ่ดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลา

ปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนกอ่นหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการ

แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชาํระคา่ขายคืนไดไ้มเ่กิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงาน  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระคา่

ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ือง

ดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระคา่ขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และ

หลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แล

ผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อสาํนักงานโดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหวา่งการเล่ือนกาํหนดชาํระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใน

ชว่งเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระคา่ขายคืนแกผู่ถื้อหน่วย

ลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสัง่ขายคืนกอ่นหลงั 
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2.4  กองทุนน้ีมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม

คาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ และการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร  

2.4.1 บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมร่บัซ้ือคืน หรือไมร่บัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขาย

คืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีใด

กรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้มเ่กิน 1 วนัทาํ

การ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสาํนักงาน  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดได้

อยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปน้ี

เกิดข้ึน ซ่ึงกอ่ใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไมส่ามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี 

เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์หง่น้ันเกินกวา่

รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณท่ี์ทาํใหไ้มส่ามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถ

โอนเงินออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้าม

กาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แล

ผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี  

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํ

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. การกระทาํท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การรา้ย  

3. การกระทาํท่ีเป็นการปฏิบติัตามคาํสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจตาม

กฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไมส่ามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริง

เก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5) อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจดัการกองทุน

รวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไมส่ามารถดาํรง

ความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่

ดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วย

ลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้มเ่กิน 3 วนัทาํการ  
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(6) อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเพ่ือเลิกกองทุนซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม เม่ือ

ปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแลว้มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่จะมีการขาย

คืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด หรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในชว่งระยะเวลา 5 วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน

ใดติดต่อกนัคิดเป็นจาํนวนเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 

2.4.2 เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไมข่ายหรือไมร่บัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไมข่าย

หรือไมร่บัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 2.4.1(1) 2.4.1(2) 2.4.1(3) หรือ 

2.4.1(5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ

หรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไมข่ายหรือไมร่บัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันให้

สาํนักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมไมข่ายหรือไมร่บัซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือ

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2.4.1(1) 2.4.1(2) 2.4.1(3) และ 2.4.1(5) เกิน 1 วนัทาํการ 

ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมดาํเนินการดงัน้ี กอ่นการเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ

กองทุนรวมเปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทาํการกอ่นวนั

เปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขาย

หรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึง

การเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมร่บัซ้ือคืน หรือไมร่บัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขาย

คืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุดคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้

 

2.5 กองทุนน้ีมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร 

เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือรกัษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้

ตอ้งไมเ่กิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยาย

ระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้
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2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

สาํหรบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม บริษัทจดัการจะคาํนวณ

ตน้ทุนและผลประโยชน์และหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เขา้ก่อน ออกก่อน" (First In, 

First Out : FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด 

 

 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมไปยงักองทุนรวมอ่ืนท่ีไมใ่ชก่องทุนรวมเพ่ือ

การออม ไมถื่อเป็นการโอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรกาํหนด 

 

 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ 

1. สับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความ

ต่างๆ ในใบคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นํา

ใบคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีทาํการของ

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 

15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

2. สับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง

อินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการ

ซ้ือขาย โดยสามารถสมัครบริการไดท่ี้บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน 

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการ

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

Store (Android) 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมไปยงักองทุนรวมอ่ืนท่ีไม่ใชก่องทุนรวมเพ่ือ

การออม ไม่ถือเป็นการโอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย ดังน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรกาํหนด 

 

 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการออมภายใตก้ารจดัการของบริษัท

จดัการกบักองทุนรวมเพ่ือการออมภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอ่ืน  

 (1) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมออกจากบริษัทจดัการ  

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปล่ียน

หน่วยลงทุน ระบุจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการ พรอ้มทั้งสมุดบญัชีแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุนและเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเพ่ือประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้
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นําไปยื่นต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะส่งมอบหลกัฐาน

การรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

 (2) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมเขา้บริษัทจดัการ  

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้บริษัทจดัการได ้โดยขอรบัหนังสือช้ีชวนเสนอ

ขายหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคาํสัง่ซ้ือเพ่ือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาทาํการ โดยกรอกรายละเอียดและ

ขอ้ความต่างๆในใบคาํสัง่ซ้ือเพ่ือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

 สําหรับผูล้งทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะตอ้งเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและ

ขอ้ความต่างๆ ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน

หรือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใตก้องทุนเดียวกนั  

 ปัจจุบันบริษัทจดัการยงัไม่เปิดใหมี้การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้

กองทุนเดียวกนัได ้

 ทั้งน้ี การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมไปยงัหน่วยลงทุนชนิดอ่ืนไมถื่อเป็นการโอนยา้ย

การลงทุนตามกฎหมาย ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไม่

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรกาํหนด 

 

 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมในกรณีท่ีเกิดเหตุการณต์ามหัวขอ้ "การเลิก

กองทุนรวม"  

 การดําเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุน

มอบหมายใหบ้ริษัทจดัการเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะดาํเนินการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพ่ือการออมอ่ืนภายใตก้ารจดัการ

ของบริษัทจดัการตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในหวัขอ้ "การเลิกกองทุนรวม" หากไม่สามารถสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพ่ือการออมอ่ืนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการได ้บริษัทจดัการ

จะดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพ่ือการออมอ่ืนภายใต้

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการลงทุนท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนด 

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการซ้ือขายภายในระยะเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จดัการกาํหนด สาํหรบัการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจัดการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ

กาํหนด สาํหรบัการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลาขายหน่วยลงทุน

ของวนัทําการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทํารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สับเปล่ียน
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หน่วยลงทุนในวนัทําการซ้ือขายถัดไป โดยบริษัทจดัการจะถือว่าวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้ับคําสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการแลว้ เป็นวนัท่ีคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนมีผล

สมบรูณ ์

 

เวน้แต่เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการออม บริษัทจดัการจะชาํระเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาํหรบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวใหแ้กก่องทุนรวมเพ่ือการ

ออมท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะซ้ือหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

ดงักล่าวตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์แลว้

ดงักล่าว 

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ีเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายและราคารบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุน กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1) การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนั

ทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้ํา

รายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน (ถา้มี)  

 

2) การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ิน

วนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางหรือ ณ ส้ินวนัทาํการก่อนหน้าวนัทาํ

การซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลง

ใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

 (3) การสบัเปล่ียนระหวา่งชนิดหน่วยลงทุน  

 (3.1) กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขาย

ท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้ับคําสัง่สับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

(3.2) กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการท่ีคาํนวณ

มูลค่าหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนตน้ทางท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมในการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

 

สิทธิในหน่วยลงทุน  

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนเม่ือกองทุนปลายทาง

ไดร้บัชาํระเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 
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 2.7 กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัการโอนไวอ้ยา่งไร 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคูส่มรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม 

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

นายทะเบียนจะไมร่บัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้  

 

นายทะเบียนจะไมร่บัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้ 

 

 วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ี

นายทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 สาํหรบัการโอนหน่วยลงทุน

ตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้ม

แสดงเอกสารหลกัฐานการรบัโอนตามกฎหมาย  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้

บันทึกช่ือผูร้ับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทําการโอน

หน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บั

โอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย แต่ทั้งน้ีนายทะเบียนจะ

รบัจดทะเบียนการจาํนําใหแ้กผู่ร้บัจาํนําท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน 

 

อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม จะไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไป

จาํหน่าย จา่ย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนัได ้

 

ขอ้จาํกดัการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจดัสรรและการโอนหน่วย

ลงทุนไมว่า่ทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

  1. การจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ

ต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

  2. ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม จะไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจาํหน่าย จา่ย โอน 

จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนัได ้
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2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย

และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดจ้ากช่องทางใด  

 Website:  www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888 

 

3.    สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 

3.1 กองทุนน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

กองทุนน้ีมีการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือเป็น

หลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลง

ลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ  

เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิดบญัชีและใบคาํสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้น

หวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินคา่ซ้ือ

หน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัท

จดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลง

ลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ   

 

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

ต่อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัชาํระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บั

การจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อวา่สมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัท

จดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐาน

แสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้  

 

สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนทัว่ไปท่ีเปิดบญัชีของกองทุนน้ี ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 

คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน

ร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพ่ือสัง่ซ้ือ

หรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืน

หน่วยลงทุน   

 

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จาํนวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนเงินท่ีผูล้งทุนชาํระเป็นคา่ซ้ือหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใชห่ลกัฐานแสดง

สิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพ่ือแสดงจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร   

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุน เพ่ือใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได ้ 
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ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทาํใบหน่วย

ลงทุนมอบใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุน   

 

3.2 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีอาจถูกจาํกดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใตเ้ง่ือนไขอยา่งไร 

ขอ้จาํกดัในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจดัสรรหน่วยลงทุนไมว่า่

ทอดใดๆ ในกรณีท่ีการจดัสรรหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ

ต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

ขอ้จาํกดัในการถือหน่วยลงทุนและขอ้จาํกดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไมนั่บคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่ง

ชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียง

ของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

 

3.3 หากท่านตอ้งการรอ้งเรียนจะทาํไดอ้ยา่งไร 
ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

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

 

3.4 กองทุนน้ีมีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่
กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร 

ไมมี่ 

 

3.5 กองทุนน้ีมีธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งไร 

เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการได้

ไมเ่กินรอ้ยละ 60 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ดงัน้ัน บริษัทจดัการจะจดัใหมี้ระบบงานท่ี

ป้องกนัธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ี

เปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของ บลจ. เดียวกนั เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดแกผู่ถื้อหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตน้ทางและกองทุนรวมปลายทางโดยผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.kasikornasset.com    
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4. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุน 

4.1 รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อูวุ่ฒิพงษ์   กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้ริหาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจิ้นดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอ้ือพนัธ ์เพ็ชราภรณ ์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพิ์นิจวโรดม   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ    ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล วอ่งวุฒิพรชยั            ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

4.2 จาํนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จาํนวน 211 กองทุน 
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4.3 มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ  
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564) 

มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,165,399,012,366.46 บาท 

 

4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล วอ่งวุฒิพรชยั           ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร้่วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร้่วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตักิารศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คณุฐานนัดร โชลิตกุล - ปริญญาโท สาขาการจดัการระหวา่ง

ประเทศ,  มหาวิทยาลยัทนัเดอรเ์บิรด์ 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 

มหาวิทยาลยัวิลเล่ียม แอนด ์แมร่ี 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- ดีลเลอรอ์าวุโส ฝ่ายซ้ือขายและลงทุนใน 

ตราสารทุน, บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตักิารศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คณุชชัชยั  

สฤษด์ิอภิรกัษ ์

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสถิติศาสตรบณัฑิต 

(สถิติประยุกต)์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- Chief Investment Officer บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการ

ลงทุนตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

คณุชยัพร ดิเรกโภคา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

(สาขาวิศวกรรมการเงิน)  

MIT Slone School of Management  

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัชี ภาควิชาการเงิน,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Associate Chief Investment Officer  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ การจดัการการลงทุน, 

บลจ. กรุงไทย จาํกดั 

- ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการการลงทุน,  

บลจ. กรุงไทย จาํกดั 

- ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวิจยั, บลจ. กรุงไทย จาํกดั 

คณุอมัไพวรรณ   

เมลืองนนท ์

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร ์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัชี ภาควิชาการบญัชี, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนและวิจยั,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการลงทุน,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนตราสารหน้ี, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- หวัหน้าส่วน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

คณุสารชั อรุณากูร - Master of Science in Finance, 

University of Illinois สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัชี สาขาบริหารธุรกิจ 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตักิารศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

คณุทรงพร  

สืบสายไทย 

- ปริญญาโทสาขาการเงินระหวา่ง

ประเทศ (การเงินและการลงทุน), 

มหาวิทยาลยัเดอรมั ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัชี ภาควิชาการเงิน, จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเพ่ิมเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

 บริหารจดัการกองทุนรวมตราสารหน้ี 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

4.6 รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

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

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

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

 ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

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

 บริษัท ไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-261-3344 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จาํกดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จาํกดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั โทร. 02-695-5000 

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั โทร. 02-672-5999 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-648-1111 
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 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. 02-841-9000 

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั โทร. 02-949-1999 

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซา่ จาํกดั โทร. 02-697-3700 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-659-3456 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จาํกดั โทร. 02-207-2100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทร. 02-861-5508 

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 

โดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

4.7 ใครเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

4.8 ใครเป็นผูดู้แลผลประโยชน ์

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โทร. 0 2544 3935-7 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมี

หน้าท่ีตามกฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการ

มีดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไมก็่ได ้ 

 

- เคร่ืองมือการกาํหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกาํหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราคา่ธรรมเนียม Liquidity Fee ไมเ่กินรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

- มลูคา่ขั้นตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee 

คือ รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสับเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity 

Fee คือ 30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุน

และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดย

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทําได ้เพ่ือใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพ่ิมเติมจาก

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคํานวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

(Swing Pricing) (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์น

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

สภาพคล่องอ่ืนได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป 

เคร่ืองมือน้ีไมไ่ดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรบัเพ่ิมหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ได้ตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพ่ิมหรือลด

มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี 
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ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กวา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัท

จดัการกาํหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะกาํหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัทาํการน้ัน 

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม (swing pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไมเ่กินรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏิบติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งกาํหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิดว้ย

สูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (อตัรา Swing Factor) และ Swing 

Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดย

พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย

สินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของ

กองทุน หรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ี

สามารถทาํได ้เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกิน

กว่า Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณ

จากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ย

มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing พรอ้มกับเคร่ืองมือ Anti-Dilution 

Levies – ADLs แต่สามารถใชร้่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอ่ืนได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ใน

แต่ละครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพ่ิม

ไดไ้มเ่กินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําคา่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัทาํการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการ



รายการคาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี พลสั 24 

พิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทําการน้ัน  ทั้งน้ี

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดําเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ําเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏวา่เช็คคา่ซ้ือหน่วยลงทุน

ทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัทาํการน้ันไมส่ามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ี

เรียกเก็บไมไ่ดน้ั้น ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน 

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไมเ่กินรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และกาํหนด ADLs Threshold โดยมีหลกัการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของ

บริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐาน

และหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและ

เง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทําการซ้ือขายใดท่ี

สดัส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี

ค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  

คาํนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) 

หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 

(switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถกาํหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกวา่มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

(2) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกวา่มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลบัเขา้กองทุน อยา่งไรก็ตาม 

การใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุน

ในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไมไ่ดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้

ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอ่ืนได ้
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน 

ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณากาํหนดอตัราการเรียก

เก็บคา่ธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้กาํหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ี

ทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพ่ิมไดไ้ม่

เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ี

ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางชอ่งทางอ่ืนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัทาํการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา

และหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ ท่ีไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏวา่เช็คคา่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนั

ทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บั

การจดัสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน 

 

- การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

จะตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัทาํการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละกาํหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก ่สภาพคล่องของ

ตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุน

รวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทําได ้เพ่ือใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ  

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

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

พิจารณาแลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอน
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หน่วยลงทุนท่ีเกิดข้ึนในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

จากตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีทาํใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออ่ืนดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิบติักบัคาํสัง่ท่ีไดร้ับจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัคาํสัง่ท่ีไดร้ับตามปกติในวนัท่ีทํารายการดว้ย 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Notice Period ร่วมกบัเคร่ืองมืออ่ืน ไดแ้ก ่Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้

บริษัทจดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้น

โครงการ และหรือปรบัเพ่ิมหรือลดมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้

ล่วงหน้า ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้มต่ํา่กวา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ

และในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางชอ่งทางอ่ืนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 5.00 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไมเ่กิน 15 วนัทาํการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจกําหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate 

Threshold ได  ้บริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการ

กาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ใน

การขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออก

ของกองทุน หรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ี

สามารถทาํไดเ้พ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันทําการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของ

กองทุน เทียบกบั มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ Gate Threshold ท่ีบริษัท

จดัการกาํหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูคา่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณากาํหนดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช ้

Redemption Gate 
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4. คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํา

รายการในวนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลาํดบัก่อน-หลงัของคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

และคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาํสัง่ส่วนท่ี

เหลือไดเ้ม่ือบริษัทจดัการมีระบบงานสาํหรบัรองรบัการยกเลิกคาํสัง่ดงักล่าว และเม่ือบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใช้

ระบบ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate 

ตามราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่อง

เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า 

Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร้่วมกับเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง

สภาพคล่องอ่ืนได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กวา่เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบั

เพ่ิมหรือลดระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดย

จะปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดาํเนินการระหว่างการทาํ Redemption Gate ไดแ้ก่ 

การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกาํหนด การใชเ้คร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นตน้ 

(ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณา

ยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยูใ่นรายการ และจะแจง้

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคาํสัง่ทราบโดยไมช่กัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทาํการน้ัน 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถดําเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัทําการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จาํเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 

บริษัทจดัการจะไมข่ายหรือไมร่บัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอ่ืนใดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศ ก.ล.ต. 

กาํหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

แกผู่ล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 
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(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทําอย่างใด

อยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อํานาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับ

ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั 

2. อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไมส่ามารถดาํรงความเพียงพอของ

เงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดั

จาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้มเ่กิน 

3 วนัทาํการ 
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ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี พลัส มีนโยบายจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหน้ี และลงทุนในต่างประเทศโดยไม่

กาํหนดอตัราส่วน ดังน้ัน กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ียอมรบัความเส่ียงไดบ้า้ง อย่างไรก็ตาม มูลค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ไดต้ามระดับราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอ่ืนท่ี

กองทุนลงทุน ซ่ึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อาทิ  

 การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ไปราคาของตราสารแห่งหน้ีจะ

เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย และตามปกติตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอายุ

คงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงดา้นน้ีลงได ้โดยติดตามวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ระดบัราคาของตราสารอยา่งสมํา่เสมอและต่อเน่ือง 

 ความมัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้

ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลด

ความเส่ียงด้านน้ีลงได้จากการเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้ งในด้านความน่าเช่ือถือ และ

ความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร   

 สภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่าย

ตราสารน้ันๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสาร

ท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนมือได ้ทําใหก้องทุนมีความเส่ียงดา้นสภาพ

คล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการเลือก

ลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

ตลอดจนสภาพคล่องของตราสารน้ัน รวมทั้งทาํการกระจายความเส่ียงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในตราสาร

ใดในสดัส่วนท่ีสูงเกินไป 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการท่ีกองทุนนําเงินไปลงทุนในรูปของ

สกุลเงินตราต่าง ๆ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน

ของกองทุนได ้บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในต่างประเทศไดโ้ดยลงทุน

ในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือสวอปเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทในอตัราท่ีตกลงกนัไว ้ณ วนัทํา

สญัญา  

 Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของ

ราคาท่ีแตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนท่ีตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้น

น้ีลงจากการท่ีผูจ้ดัการกองทุนคาํนวณสดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมสาํหรบักองทุน อยา่งไรก็

ตาม แมมี้การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงก็อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงได้

ทั้งหมด และเสียโอกาสในการรบัผลตอบแทนท่ีดีข้ึนหากตลาด ฯ ไมเ่คล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณไ์ว ้

 ความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมีฐานะการลงทุน

อยูใ่นต่างประเทศ ทาํใหเ้ครดิตของตราสารท่ีลงทุนมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การเมืองของต่างประเทศ ความขดัแยง้ทางการเมืองหรือสงคราม การเปล่ียนแปลงนโยบายการปกครอง การ

เปล่ียนแปลงนโยบายภาษี นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ขอ้จาํกดัดา้นการลงทุนต่างประเทศ ความผัน

ผวนของสภาวะเศรษฐกิจ และการพฒันาทางดา้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึง

อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ทั้งน้ี กองทุนสามารถลดความเส่ียงจากการลงทุนได้

โดยติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสมํา่เสมอ 

รวมทั้ง มีกระบวนการพิจารณาการคดัเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารน้ันๆ เพ่ือให้

สินทรพัยท่ี์ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนท่ีเหมาะสม 
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 ความเส่ียงจากขอ้จาํกดัการนาํเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation risk) เน่ืองจากกองทุนน้ีมีการลงทุน

ในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์

ท่ีไม่ปกติ ทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัคืนเงินตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด  
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ตารางสรุปอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่าํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกข้ึนไป 

  

ไมจ่าํกดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

แต่ตํา่กวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่าํกดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผู้

ออก 

ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตรา

สาร 

ท่ีรฐับาลเป็นประกนั 

ไมเ่กิน 20%
 
 

หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผูกพนัมี

ภูมิลาํเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช ้ 

credit rating แบบ national scale  

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN หรือศุกูก ท่ี

ผูอ้อกจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ี < 397 

วนันับแต่วนัท่ีลงทุน และไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 

5.2.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคล

ดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มแหง่ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเขา้แหง่ประเทศ

ไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ไมเ่กินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 

จะสูงกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ําหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ี > 397 

วนันับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งข้ึนทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 

regulated market 

6 

  

ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN หรือศุกูก 

ท่ีผูอ้อกจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร

น้ันในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ี

ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ

เป็นตราสาร Basel III  

6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ี < 

397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 

6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าว

ตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.1.3.3.2 

สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนอง

เดียวกบับุคคลตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ี > 397 

วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งข้ึนทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 

regulated market 

6.2 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั  

investment grade 

6.2.1 reverse repo 

6.2.2 OTC derivatives 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด

จะสูงกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

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

 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไมมี่ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสาร

หรือคูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 
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1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการ

เดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบั

บริษัทดงักล่าว  

  

  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสูงกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 10% 

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไมมี่ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั group limit  

                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุน 

                      2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit)**  

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ี

นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาใน

ต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย 

หรือคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง

ข้ึน 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก

คูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 

derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปี

บญัชีเวน้แต่เป็น MF ท่ีมีอายุโครงการ  

< 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ท่ีอายุ

กองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งน้ี เฉพาะ 

MF ท่ีมีอายุโครงการ > 1 ปี  

 

  

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุน

ไดด้าํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได้

ตามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุน

สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไมร่วมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และมี

การเสนอขายตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลา 

การฝากเกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 securities lending  ไมเ่กิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก ่ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 :

อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรื

คูส่ญัญา (single entity limit) แต่ไมร่วมถึงตราสารหน้ี 

ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมี

ลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในส่วนท่ี 

1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือ

คูส่ญัญา (single entity limit) 

5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัตํา่กวา่ investment grade 

หรือไมมี่ credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

  

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

6.2 ตราสาร Basel III 

6.3 derivatives หรือ SN ท่ีมี underlying เป็นตราสารตาม 

6.1 และ 6.2 

รวมกนัไมเ่กิน 20% 

  

7 derivatives ดงัน้ี 

7.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

การลดความเส่ียง(hedging)  

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

7.2 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมิใชเ่พ่ือการลดความ

เส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุน

ใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กิน 100% 

ของ NAV 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุน       

ไมมี่ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั product limit 
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 ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 

  

ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  

ตรสาร Basel III และศุกูก  

ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไมร่วมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครฐั

ต่างประเทศ) 

  

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หน้ีสินทางการเงิน (financial 

liability) ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมี

หน้ีสิน ทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

และยงัไมป่รากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามลูคา่หน้ีสิน ทาง

การเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหน้ีสินทางการเงินตาม งบการเงิน

ล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมี

การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไมมี่หน้ีสิน

ทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุดใหใ้ชอ้ตัราส่วนไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ

เสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นรายครั้ง เวน้แต่ใน

กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพิ้จารณาเป็นรายโครงการ  

 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสาร 

ท่ีออกใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัตํา่กวา่ investment 

grade หรือไมมี่ credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้

การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของ

มลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่

กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพิ้จารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคล

ดงัน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ

ไทย  

7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบั 

บุคคลตาม 1. – 9.) 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน

หน่ึง 

- ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงัน้ี  

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตั้งข้ึนใหมโ่ดยมีอายุไมเ่กิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อ่ืนท่ี บลจ. เดียวกนั เป็น

ผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการ               

 

ทั้งน้ี การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมของรอบระยะเวลาตั้งแต ่

วนัท่ี 1 สิงหาคม  ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม เป็นระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 อตัราตามโครงการ
(2)

 เรยีกเก็บจริง
(2)

 

ปี 61/62 

เรยีกเก็บจริง
(2)

 

ปี 62/63 

เรยีกเก็บจริง
(2)

 

ปี 63/64 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
(1)

 (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

1.2 คา่ธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

1.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 K-FIXEDPLUS-A   

 

 

อตัราเท่ากบัคา่ธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง

หรือคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

 K-FIXEDPLUS-SSF * 

 สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ 

 สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก  

- ไปยงั SSF บลจ.อ่ืน 

- ไปยงั SSF ภายใน บลจ.กสิกรไทย 

 

เป็นไปตามคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะน้ัน 

 

ไมเ่กิน 1.50 

ไมเ่กิน 1.50 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1.00 ** 

ยกเวน้ 

1.4 คา่ปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ี

กาํหนดในโครงการ (Exit Fee) กรณีถือครองหน่วยลงทุนน้อย

กวา่ 1 ปี 

 K-FIXEDPLUS-A   

 K-FIXEDPLUS-SSF * 

 

 

 

ไมมี่ 

ไมเ่กิน 1.50 

 

 

 

ไมมี่ 

- 

 

 

 

ไมมี่ 

- 

 

 

 

ไมมี่ 

ยกเวน้ *** 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

2.1 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

 K-FIXEDPLUS-A   

 K-FIXEDPLUS-SSF * 

 

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

ผูถื้อหน่วยลงทุนไมส่ามารถโอนหน่วยลงทุนได ้

2.2 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

2.3 คา่ธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

2.4 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือ

นายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ

นอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจา่ยจริง 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
(1) 

(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ)
(3)

 

3.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ(4)
 ไมเ่กิน 1.0700 0.32 0.35 0.40 **** 

3.2 คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.1070 0.02 0.02 0.02 

3.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.1070 0.04 0.04 0.04 

3.4 คา่ใชจ้า่ยภาษีดอกเบ้ียหกั ณ ท่ีจา่ย ตามท่ีจา่ยจริง - 0.05 0.10 

3.5 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ(5)
 ตามท่ีจา่ยจริง 0.00 0.00 0.01 
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 อตัราตามโครงการ
(2)

 เรยีกเก็บจริง
(2)

 

ปี 61/62 

เรยีกเก็บจริง
(2)

 

ปี 62/63 

เรยีกเก็บจริง
(2)

 

ปี 63/64 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท่ี์เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1 ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไมเ่กิน 1.07%  

ของจาํนวนเงินทุน 

ของโครงการ 

- - - 

4.2 ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไมเ่กิน 1.07% ของ

มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - - 

5. อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยทั้งหมดตอ่มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ
(1)(6)  

(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ)
(3)

 

ไม่เกินรอ้ยละ 

2.6750 

0.38 0.46 0.57 

 

* หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (K-FIXEDPLUS-SSF) เร่ิมเสนอขายตั้งแต่วนัท่ี 8 พ.ค. 2563 เป็นตน้ไป 

** บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน กรณีสบัเปล่ียนไปยงั SSF บลจ.อ่ืน ในอตัรา 1.00% ของ

มลูคา่หน่วยลงทุน ตั้งแต่วนัท่ี 15 มี.ค. 2564 เป็นตน้ไป 

*** บริษัทจดัการยกเวน้ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง (Exit Fee) สําหรับการถือครองตํา่กว่า 1 ปี 

ตั้งแต่วนัท่ี 11 พ.ย. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564 

**** บริษัทจดัการปรบัเพ่ิมคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทุนเป็น 0.4280% ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ตั้งแต่

วนัท่ี 2 มี.ค. 2564 เป็นตน้ไป 

(1) บริษัทจดัการอาจเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายของรอบ

ระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าวเพิ่มขึ้ น 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

(3) มลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไมร่วมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัทจดัการ

จะไมคิ่ดธรรมเนียมการจดัการซํ้าซอ้นกบักองทุนปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตวัอยา่ง เช่น กองทุนตน้ทางมี NAV 1,000 ลา้น

บาท โดยไดจ้ดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั 100 ลา้นบาท กองทุนตน้ทาง

จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลา้นบาทในอตัราท่ีกองทุนตน้ทางกาํหนด และ (2) เงินลงทุน 100 

ลา้นบาทในอตัราท่ีกองทุนปลายทางกาํหนด เป็นตน้ 

(5) ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

(6) ไมร่วมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจาการซ้ือขายหลกัทรพัย ์  
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ืมเงินและการก่อนภาระผกูพนั ของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี พลสั 

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  

 

 

 

รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

ท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

ท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายตวั (ตอ่) 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

ท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายตวั (ตอ่) 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

ท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายตวั (ตอ่) 

 

 

 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี พลสั กบัเกณฑม์าตรฐาน 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี พลสั ชนิดผูล้งทุนทัว่ไป (K-FIXEDPLUS-A) 

(1) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั 

                                                                (% ต่อปี) 

ปี 

 

2560* 2561 2562 2563 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 

 

0.94 1.41 3.30 1.88 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 

 

0.80 1.43 3.10 1.82 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของผลการดาํเนินงาน 

 

0.48 0.37 0.43 0.84 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของตวัช้ีวดั** 

 

0.25 0.28 0.38 1.12 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัทาํการสุดทา้ยของปีปฏิทินน้ัน 

 (2) ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

  ตั้งแตต่น้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน

(%) 

1 ปี 

(%ตอ่ปี) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.75 0.98 0.78 2.07 2.19 2.07 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 0.24 0.40 0.28 0.79 2.00 1.85 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน (%ตอ่ปี) 

1.01 0.90 1.06 0.83 0.71 0.65 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั (%ตอ่ปี)** 

0.37 0.24 0.37 0.32 0.72 0.63 

 

** ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 กองทุนใชผ้ลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 - 3 ปี ของ

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นระดบั A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

(15%) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปี วงเงินน้อยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 

ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี  (25%) และดัชนี US 

Generic Government 6 Month Yield บวกดว้ยคา่เฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ในระดบั BBB อายุ 6 เดือน (10%) ในช่วงระยะเวลาท่ีคาํนวณผลตอบแทน ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนการทาํสญัญา

ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทุนในต่างประเทศ เป็นตวัช้ีวดั 

 

ก่อนวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 กองทุนใช  ้Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) 

(35%) และ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (3-7 Years)  (15%) และ Total Return of 

ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years , A-ข้ึนไป) (15%) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปี

เฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ (25%) และ US Generic Government 
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6 Month Yield บวกดว้ยคา่เฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั BBB อายุ 6 

เดือน (10%) ในช่วงระยะเวลาท่ีคํานวณผลตอบแทน ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงดา้นอัตรา

แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทุนในต่างประเทศ เป็นตวัช้ีวดั 

*** ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุน K-FIXEDPLUS-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown)  ในชว่งเวลา 5 ปี (หรือ

นับตั้งแต่จดัตั้งกองทุน ในกรณีท่ีกองทุนจดัตั้งมาไมถึ่ง 5 ปี) จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั  

-1.27% 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี พลสั ชนิดเพ่ือการออม (K-FIXEDPLUS-SSF) 

(1) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั 

           (% ต่อปี) 

ปี 

 

2563* 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 

 

1.31 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 

 

0.86 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของผลการดาํเนินงาน 

 

0.51 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของตวัช้ีวดั** 

 

0.29 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัทาํการสุดทา้ยของปีปฏิทินน้ัน 

 

(2) ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

  ตั้งแตต่น้ปี 

(%) 

3 เดือน

(%) 

6 เดือน

(%) 

1 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.74 0.97 0.77 2.06 1.67 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 0.24 0.40 0.28 0.79 0.90 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของผลการดาํเนินงาน (%ตอ่ปี) 

1.01 0.89 1.06 0.83 0.78 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของตวัช้ีวดั (%ตอ่ปี)** 

0.37 0.24 0.37 0.32 0.33 

** ตวัช้ีวดั คือ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

(35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (15%) 

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตรา

สารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (15%) อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ลา้นบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี  (25%) และดัชนี US Generic Government 6 

Month Yield บวกดว้ยค่าเฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือในระดับ BBB อายุ 6 

เดือน (10%) ในช่วงระยะเวลาท่ีคํานวณผลตอบแทน ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงดา้นอัตรา

แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทุนในต่างประเทศ 

*** ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุน K-FIXEDPLUS-SSF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown)  ในชว่งเวลา 5 ปี 

(หรือนับตั้งแต่แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมาไมถึ่ง 5 ปี) จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -1.27%  
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษัท ทริสเรทติ้ ง จาํกดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลกัษณต์วัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจาํนวน 8 

อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัตํา่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและ

ยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป และแต่ละสญัลกัษณมี์ความหมาย ดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ   

     

AA - มีความเส่ียงตํา่มาก บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่น

ระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัตํา่ บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูง

กวา่  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความออ่นไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกวา่ และอาจมี

ความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีออ่นแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  

     

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษัท ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุด และมีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํา่มาก มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืน

เงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 

มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงตํา่ มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกวา่อนัดบั

เครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  

 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัท่ีสูงกวา่  

มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความออ่นไหวต่อการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีออ่นแอลงเม่ือ

เทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตตํา่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตใน

ระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษัท ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นสาํหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขั้นสูงสุดในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกาํหนดเม่ือเปรียบเทียบ

กบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอ่ืนๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกาํหนดโดย

ฟิทช ์โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหก้บัตราสารทางการเงินท่ี

ออกหรือคํ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสญัลกัษณ ์“+” แสดงไว ้

เพ่ิมเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีกาํหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไมอ่าจ

เทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกวา่  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอ่ืนหรือตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ความสามารถในการชาํระ

หน้ีดงักล่าวจะมีความไมแ่น่นอนมากข้ึนไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวา่ตราสารท่ีไดร้บั

การจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกวา่ 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษัท ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวสาํหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช์

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้า

ประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย 

โดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย 

อยา่งไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ

ชาํระหน้ีโดยตรงตามกาํหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารอ่ืนท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา่ 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อยา่งไรก็

ดี มีความเป็นไปไดม้ากวา่การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการชาํระหน้ีไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารหน้ีอ่ืนท่ี

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา่ 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดบั เพ่ือแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พ่ิมเติม

ต่อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือสาํหรบัประเทศหน่ึงๆ เพ่ือแสดงถึงสถานะยอ่ยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบั

ความน่าเช่ือถือขั้นหลกั ทั้งน้ี จะไมมี่การระบุสญัลกัษณต่์อทา้ยดงักล่าวสาํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถืออนัดบั 

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

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อก

ตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกวา่กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผู้

ออกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มวา่จะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผู้

ออกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไมไ่ดร้บัการชาํระหน้ีน้อย

กวา่ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียง

จากความไมแ่น่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผู้

ออกตราสารไมส่ามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไมไ่ดร้บัการชาํระหน้ี

มากกวา่ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลกูหน้ี 

 

 

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

เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการชาํระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-1 สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแข็งแกร่งมากในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแข็งแกร่งในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 สาํหรบัเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบั

ท่ียอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตตํา่หรือน่ากงัวลและมี

ความไมแ่น่นอนในความสามารถในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s 

บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกวา่กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผู้

ออกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มวา่จะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผู้

ออกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไมไ่ดร้บัการชาํระหน้ีน้อย

กวา่ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียง

จากความไมแ่น่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผู้

ออกตราสารไมส่ามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไมไ่ดร้บัการชาํระหน้ี

มากกวา่ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลกูหน้ี 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํเตอืน/ขอ้แนะนาํ 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไมมี่ภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี พลสั ทั้งน้ีผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 

พลสั ไมไ่ดข้ึ้นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือใช้

อา้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพ่ิมเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูโครงการไดท่ี้

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนทางภาษีหากไม่ปฎิบติัตามเง่ีอนไขการลงทุน

และจะตอ้งคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดร้ับภายในกาํหนดเวลา มิฉะน้ันจะตอ้งชาํระเงินเพ่ิม และ/

หรือเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากรดว้ย ดังน้ัน ผุล้งทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือ

การออมใหเ้ขา้ใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคู่มือการลงทุนไดท่ี้บริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

4. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู ้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูกอ่นตดัสินใจลงทุน 

6. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี 

ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้

บริษัทจดัการ ตวัแทน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

7. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

8. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีกําหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) 

9. กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบ้ริษัทจดัการเดียวกนัไม่เกินรอ้ยละ 60 ของ

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการ

ลงทุนท่ีเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนัเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทาง โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ตรวจสอบขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และมาตรการป้องกนัไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

10. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี พลสั เม่ือมีความเขา้ใจในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและควร

พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และ

ฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

11. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

และส่วนรบัรองความถูกตอ้ง  

12. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคา

หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 


