หนังสือ ชี้ชวนเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ปี 2564/2565
สําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีปี ที่ 5 สิ้ น สุด วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2565
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส
K Fixed Income Plus Fund : K-FIXEDPLUS
ลักษณะสําคัญ
ประเภท
อายุโครงการ
วันที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตั้งและ
จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
จํานวนเงินทุนของโครงการ
รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
แบบไม่กาํ หนดอัตราส่วน
ไม่กาํ หนดอายุโครงการ
8 มีนาคม 2560
2 สิงหาคม 2560
80,000 ล้านบาท
1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม

ประเภทและนโยบายการลงทุน และผลตอบแทน
1. ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศแบบไม่กาํ หนดอัตราส่วน ประเภทรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่จาํ กัดอัตราส่วนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ตราสารหนี้ ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลด
ความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมประเภทการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยมื
หลักทรัพย์ หน่ วย CIS รวมทั้งอาจหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่ งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดโดยกองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated)
หรือได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือตํา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ได้ไม่
เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกิน
ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนและ
ห้ามกองทุนปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก

ตัวชี้ วัด (Benchmark)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (35%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (15%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของผู ้
ออกตราสารอยูใ่ นระดับ A- ขึ้ นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (15%)
- อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)
- ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (10%) บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตรา
สารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คาํ นวณผลตอบแทน ปรับด้วย
ต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้ วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยูภ่ ายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาํ หนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู ้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้ วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้ วัด และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชี้ วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู ้ งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดในการ
คํานวณดัชนี ชี้วัดหรือการกระทําใดๆ ของผูใ้ ห้บริการดัชนี หลักทรัพย์หรือผูค้ าํ นวณดัชนี หลักทรัพย์
นโยบายการป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ไม่จา่ ยเงินปั นผล
3. ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน
สิ่งที่ผูล้ งทุนจะได้รบั คือผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รบั จากดอกเบี้ ยหรือกําไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนใน
ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายการคําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส

2

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1.1 กองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่มีการกําหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ เป็ นกองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 กองทุนมีการแบ่งชนิ ดของ
หน่ วยลงทุนออกเป็ น 2 ชนิ ด ดังนี้
1. ชนิ ดผูล้ งทุนทั ่วไป (K-FIXEDPLUS-A) เหมาะสําหรับผูล้ งทุ นที่ ตอ้ งการรับผลตอบแทนจาก
ส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
2. ชนิ ดเพื่อการออม (K-FIXEDPLUS-SSF) เหมาะสําหรับผูล้ งทุ นที่ ตอ้ งการออมเงินระยะยาว
และได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเริ่มเสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป
1.2 กองทุนนี้ มีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่าใด
80,000 ล้านบาท โดยบริษัทจัดการอาจจะดําเนิ นการเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเงื่อนไขที่กฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด
1.3 กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่าใด
การลงทุนในกองทุนนี้ เหมาะกับเงินลงทุนส่วนที่ผลู ้ งทุนยอมรับความเสี่ยงจากการขาดทุนได้ตาํ ่ ถึง
ปานกลาง และควรลงทุนในกองทุนนี้ ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้ นไป
อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนในหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม เหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการออมเงินระยะ
ยาวและได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยต้องถือหน่ วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ซื้อ
หน่ วยลงทุน เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าว
1.4 ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
 กรณีที่ผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชําระเงินและดอกเบี้ ยตามกําหนดระยะเวลา
 กรณีที่รฐั บาลเลิกคํ้าประกันเงินฝาก
 กรณีเกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทําให้ไม่สามารถแลกเงินกลับได้ตามอัตราและ
ระยะเวลาที่กาํ หนด
1.5 กองทุนนี้ มีผปู ้ ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ ไม่มีผูป้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
1.6 กองทุนนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
31 กรกฎาคม
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1.7 คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง หรือ
ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง
1.7.1 กองทุนกําหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือ
ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างไร
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจํากัด
net exposure ที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงใน
อัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศกําหนด โดยรายละเอียดการคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้
ซึ่งสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
1.7.2 ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุนเป็ น
ตราสารที่มีสญ
อย่างไร
หากราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่
คาดการณ์จนอาจทําให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่
มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าให้ทนั เหตุการณ์โดยการคํานวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา
1.8 ท่านสามารถซื้ อกองทุนนี้ ควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม่
ได้ เฉพาะกรณีที่ซื้อหน่ วยลงทุนชนิ ดผูล้ งทุนทัว่ ไป ทั้งนี้ การซื้ อหน่ วยลงทุนควบกับกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ อาจมีขอ้ กําหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื้ อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนจึงควร
ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน โดยสามารถ
ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ และติดต่อขอรับรายละเอียดการซื้ อขายและรายละเอียดของ
กรมธรรม์ได้โดยตรงที่บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต โทร 0 2276 1025
1.9 การลงทุนในรูปแบบประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Link) คืออะไร
การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน คือ การที่ผลู ้ งทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัท
ประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะนําเงินค่าเบี้ ยประกันส่วนหนึ่ งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวม
ตามที่ผลู ้ งทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ ย
ประกันชีวิตที่จะนําไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็ นเท่าใดขึ้ นอยูก่ บั หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ใน
กรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ ยประกันชีวิตที่นําไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลง
ได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนรวมที่ผลู ้ งทุนเลือกไว้
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2. ข้อกําหนดในการซื้ อขายและโอนหน่วยลงทุน
2.1 กองทุนนี้ มีวิธีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
การขายหน่วยลงทุน
K-FIXEDPLUS-A
มูลค่าขั้นตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขั้นตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท
K-FIXEDPLUS-SSF มูลค่าขั้นตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขั้นตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท
การเปิ ดบัญชี
สําหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุน
ตามที่บริษัทจัดการกําหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีดงั นี้
สําหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถขอรับคูม่ ือการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนด
กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งลงนาม
รับรองความถูกต้อง
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจ
กําหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีนิตบิ ุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
ของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทน
นิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ี
อํานาจลงนามแทนนิ ติบุคคล
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
1. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อ
แสดงความจํานงในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน และ
ชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ในคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาํ การของบริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30
น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย
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กรณี สั ่งซื้ อหน่ วยลงทุ น ผ่ านบริษั ทจัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคื น หน่ ว ย
ลงทุนรายอื่นที่มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน
หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่ อเข้าบัญชี เงิ นฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชี จองซื้ อกองทุ น บลจ.
กสิ กรไทย" ที่ บริ ษัทจัดการได้เปิ ดไว้กับธนาคารต่ างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย บมจ.
ธนาคารกรุ งเทพ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือ
บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกําหนด
กรณีที่สั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน
การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อ
เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื่อกองทุน หรือบัญชีอื่นใดที่ธนาคารกําหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชาํ ระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิใช่
เงินสด สิทธิในหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์
คําสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้ว
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต
กสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชําระเงินอื่น
ใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย โดยสามารถ
สมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สําหรับผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนแล้วเท่านั้น
3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่
K-My Funds และ K PLUS หรือวิธีการชําระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายใน
เวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds
และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
4. K-Saving Plan (บริการลงทุนสมํา่ เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษัท
จัดการกําหนดหรือวิธีการชําระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติเป็ นประจําตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเงื่อนไขและส่งคําสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนแบบสมํา่ เสมอได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
สําหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังเวลาเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้ อขายใด
บริษัทจัดการจะทํารายการขายหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทําการซื้ อขายถัดไป
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การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
K-FIXEDPLUS-A มูลค่าขั้นตํา่ ในการขายคืน 500 บาท
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํา่ 50 บาท
K-FIXEDPLUS-SSF มูลค่าขั้นตํา่ ในการขายคืน ไม่กาํ หนด
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํา่ ไม่กาํ หนด
1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆใน
ใบคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวัน
ทําการซื้ อขาย
2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง
อินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อ
ขาย โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน
3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อ
ขาย โดยสามารถดาวน์โหลด K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store
(Android)
สําหรับการสัง่ ขายคื นหน่ วยลงทุ นที่ ได้รับหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้ อขายใด บริ ษัท
จัดการจะทํารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตามคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นนั้ นในวันทําการซื้ อขาย
ถัดไป
คําสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผูส้ นั บสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น
ได้รบั คําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและได้ทาํ รายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถ
ยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่ วยลงทุนโดยปกติภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วนั ทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
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2.2 กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ ของบุคคล
ดังต่อไปนี้
1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคล
ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
2) บุคคลที่ปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือไม่ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการที่บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
3) ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การได้พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า การสัง่ ซื้ อหน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ดั ง กล่ า วมี
ผลกระทบต่อชื่อเสี ยงหรือต่ อความรับผิ ดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ หรื อมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2.3 กองทุนนี้ มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุนไว้อย่างไร
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้มีคาํ สัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้า
เหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาํ ให้กองทุนไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาํ สัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาํ สัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาํ สัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่า
ขายคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่อง
ดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ดาํ เนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
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2.4 กองทุนนี้ มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม
คําสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั ่งซื้ อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
2.4.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อ คําสัง่ ขาย
คืน หรือคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสัง่ ซื้ อ คําสัง่ ขายคืน หรือคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื้ อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใด
กรณีหนึ่ งดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทํา
การ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้
อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
เกิดขึ้ น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื้ อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาํ ให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถ
โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
กําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุน แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทํา
อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดําเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่
ด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วย
ลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
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(6) อยูใ่ นระหว่างดําเนิ นการเพื่อเลิกกองทุนซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม เมื่อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขาย
คืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด หรือมียอดรวมการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
ใดติดต่อกันคิดเป็ นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด
2.4.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาํ สัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย
หรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 2.4.1(1) 2.4.1(2) 2.4.1(3) หรือ
2.4.1(5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อ
หรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนิ นการของกองทุนรวมเปิ ดนั้นให้
สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือ
คําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้อ 2.4.1(1) 2.4.1(2) 2.4.1(3) และ 2.4.1(5) เกิน 1 วันทําการ
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิ นการดังนี้ ก่อนการเปิ ดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวัน
เปิ ดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาํ สัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขาย
หรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึง
การเปิ ดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อ คําสัง่ ขาย
คืนหรือคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสัง่ ซื้ อ คําสัง่ ขายคืน หรือคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคา
ขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนก็ได้
2.5 กองทุนนี้ มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับการหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อ คําสัง่ ขายคืนหรือคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยาย
ระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื้ อ คําสัง่ ขายคืน หรือคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไปได้
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2.6 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
สําหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะคํานวณ
ต้นทุนและผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (First In,
First Out : FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อ
การออม ไม่ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี หากการลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษี อากรกําหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
1. สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ษั ทจัดการหรื อผูส้ นับ สนุ นการขายหรื อรับ ซื้ อคื น หน่ ว ย
ลงทุน
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นที่ ประสงค์จะสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนํ า
ใบคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ทาํ การของ
บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา
15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย
2. สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก าร K-Cyber Invest (บริ ก ารลงทุ น ในกองทุ น รวมทาง
อินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการ
ซื้ อขาย โดยสามารถสมัครบริ การได้ที่ บริ ษัทจัดการหรื อผูส้ นั บสนุ น การขายหรื อรับ ซื้ อคื น
หน่ วยลงทุน
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการ
ซื้ อขาย โดยสามารถดาวน์ โหลด K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play
Store (Android)
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อ
การออม ไม่ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุ นตามกฎหมาย ดังนั้ น ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นอาจเสี ยสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษี หากการลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษี อากรกําหนด
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
(1) กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมออกจากบริษัทจัดการ
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสามารถสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นได้ โดยกรอกรายละเอี ยดในคําขอสับเปลี่ ยน
หน่ วยลงทุน ระบุจาํ นวนเงินหรือจํานวนหน่ วยลงทุนที่ตอ้ งการ พร้อมทั้งสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่ วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว
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นํ าไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนซึ่งจะส่งมอบหลักฐาน
การรับคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
(2) กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมเข้าบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการได้ โดยขอรับหนั งสือชี้ ชวนเสนอ
ขายหน่ วยลงทุ น คู่มือการลงทุ น ใบคําสัง่ ซื้ อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทําการ โดยกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆในใบคําสัง่ ซื้ อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
สํา หรับผูล้ งทุ น ที่ ยัง ไม่เ คยมี บัญชี ก องทุ น จะต้องเปิ ดบัญชี กองทุ น โดยกรอกรายละเอี ย ดและ
ข้อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุ น
หรือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน
ปั จจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้มีการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นระหว่างชนิ ดหน่ วยลงทุ นภายใต้
กองทุนเดียวกันได้
ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมไปยังหน่ วยลงทุนชนิ ดอื่นไม่ถือเป็ นการโอนย้าย
การลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ ทางภาษี หากการลงทุนไม่
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษี อากรกําหนด
การสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นชนิ ดเพื่ อการออมในกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์ตามหัวข้อ "การเลิ ก
กองทุนรวม"
การดํา เนิ น การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ดัง กล่ า วบริ ษั ท จัด การถื อ ว่ า ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
มอบหมายให้บริษัทจัดการเป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนิ นการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในหัวข้อ "การเลิกกองทุนรวม" หากไม่สามารถสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการ
จะดําเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษี อากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กําหนด
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่
สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นได้ทุ กวันทําการซื้ อขายภายในระยะเวลารับซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นที่ บริ ษั ท
จัดการกําหนด สําหรับการสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนของวันทําการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทํารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทําการซื้ อขายถัดไป
กรณี สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้า กองทุ น บริ ษัท จัด การอาจเปิ ดให้ผูถ้ ื อหน่ ว ยลงทุ น สามารถสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นได้ทุกวันทําการซื้ อขายภายในระยะเวลาขายหน่ วยลงทุ นที่ บริ ษัทจัดการ
กําหนด สําหรับการสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลาขายหน่ วยลงทุน
ของวันทําการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทํารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นตามคําสัง่ สับเปลี่ยน
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หน่ วยลงทุ นในวันทําการซื้ อขายถัดไป โดยบริ ษัทจัดการจะถื อว่าวันที่ บริ ษัทจัดการได้รับคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและได้ทาํ รายการแล้ว เป็ นวันที่คาํ สัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนมีผล
สมบูรณ์
เว้นแต่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม บริษัทจัดการจะชําระเงิน
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื่อการ
ออมที่ ผู ถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ประสงค์จ ะซื้ อหน่ ว ยลงทุ น หรื อ บริ ษั ท จัด การที่ รับ ผิ ด ชอบดํา เนิ น การ
ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในคําขอสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนั บแต่วนั ที่บริษัทจัดการ
หรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว
ดังกล่าว
ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนดังต่อไปนี้ เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุน กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน
1) การกําหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวัน
ทํา การซื้ อขายที่ บ ริ ษั ท จัด การหรื อ ผู ้ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ได้รับ คํา สัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทํา
รายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน (ถ้ามี)
2) การกําหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ น
วันทําการซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางหรือ ณ สิ้ นวันทําการก่อนหน้าวันทํา
การซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(3) การสับเปลี่ยนระหว่างชนิ ดหน่ วยลงทุน
(3.1) กรณีเป็ นชนิ ดหน่ วยลงทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทําการซื้ อขาย
ที่ บริ ษัทจัดการหรื อผูส้ นั บสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นได้รับคําสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วย
ลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทาํ รายการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
(3.2) กรณีเป็ นชนิ ดหน่ วยลงทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทําการที่คาํ นวณ
มูลค่าหน่ วยลงทุนของชนิ ดหน่ วยลงทุนต้นทางที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนได้รบั คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ได้ทํ า รายการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น แล้ว หัก ด้ว ยค่ า ธรรมเนี ย มในการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
สิทธิในหน่วยลงทุน
สิ ทธิ ในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นปลายทางของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นจะเกิ ดขึ้ นเมื่อกองทุ นปลายทาง
ได้รบั ชําระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น
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2.7 กองทุนรวมนี้ กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคูส่ มรสของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2. การโอนทางมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคําสัง่ ศาล
4. การโอนอันเนื่ องมาจากการบังคับจํานําหน่ วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุ มตั ิให้โอนได้
นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนนอกเหนื อจากกรณีที่ระบุขา้ งต้น
นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนนอกเหนื อจากกรณีที่ระบุขา้ งต้น
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน่ คําขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่
นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามข้อ 1 สําหรับการโอนหน่ วยลงทุน
ตามข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะต้องมาติดต่อนายทะเบียนด้วยตนเองพร้อม
แสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตามกฎหมาย
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบี ยนได้
บันทึ กชื่อผูร้ ับโอนหน่ วยลงทุ นในทะเบี ยนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นแล้ว ซึ่งนายทะเบี ยนจะทําการโอน
หน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน 30 วันนั บแต่วนั รับคําขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั
โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกําหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่ วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ท้งั นี้ นายทะเบียนจะ
รับจดทะเบียนการจํานําให้แก่ผูร้ บั จํานําที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม จะไม่สามารถนําหน่ วยลงทุนของกองทุนไป
จําหน่ าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นประกันได้
ข้อจํากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่ วย
ลงทุนไม่วา่ ทอดใดๆ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือ
ต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผูส้ งั ่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม จะไม่สามารถนําหน่ วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่ าย จ่าย โอน
จํานํา หรือนําไปเป็ นประกันได้
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2.8 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย
และรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ที่ โทร. 0 2888 8888
3. สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
3.1 กองทุนนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กองทุนนี้ มีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ น
หลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและลง
ลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคําขอเปิ ดบัญชีและใบคําสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ "เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี" และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนในนามของบริษัท
จัดการจะดําเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผจู ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและจะต้องลง
ลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั ชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อนั้นได้รบั
การจัดสรรหน่ วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่บริษัท
จัดการออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐาน
แสดงการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้
สําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดผูล้ งทุนทัว่ ไปที่เปิ ดบัญชีของกองทุนนี้ ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุน 2
คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ ซื้ อ
หรือขายคืนหน่ วยลงทุน และมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั้งเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินที่ได้จากการขายคืน
หน่ วยลงทุน
อนึ่ ง ในกรณีที่เป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุน จํานวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ น
จํานวนเงินที่ผลู ้ งทุนชําระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเท่านั้น มิใช่หลักฐานแสดง
สิทธิการได้รบั จัดสรรหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วย
ลงทุนไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจํานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรร
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน เพื่อให้ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนสามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
รายการคําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส
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ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจําเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่ วย
ลงทุนมอบให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
3.2 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่วา่
ทอดใดๆ ในกรณีที่การจัดสรรหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือ
ต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผูส้ งั ่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ข้อจํากัดในการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง
ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้
แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมีการแบ่ง
ชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียง
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
3.3 หากท่านต้องการร้องเรียนจะทําได้อย่างไร
ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 0 2263 6000 หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2544 3935-7
3.4 กองทุนนี้ มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
3.5 กองทุนนี้ มีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างไร
เนื่ องจากกองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้
ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่
ป้ องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่
เปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทางโดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornasset.com
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4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุน
4.1 รายชื่อคณะกรรมการ
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดํารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อูว่ ุฒิพงษ์
รายชื่อผูบ้ ริหาร
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นางสาวเอื้ อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางหทัยพัชร์ ชูโต
นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายยุทธนา สินเสรีกุล
นางสาวปิ ยะนุ ช เจริญสิทธิ์
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ
นางสาววรนันท์ กุศลพัฒน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ

4.2 จํานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จํานวน 211 กองทุน
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4.3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ 1,165,399,012,366.46 บาท
4.4 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร
นางสาวปรานี เกียรติชยั พิพฒ
ั น์

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน

4.5 รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
คุณฐานันดร โชลิตกุล

ประวัตกิ ารศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการจัดการระหว่าง
ประเทศ, มหาวิทยาลัยทันเดอร์เบิรด์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยวิลเลี่ยม แอนด์ แมรี่
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีคณะนิ ติศาสตร์,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายการคําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส

ประสบการณ์การทํางาน
- ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย
จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ดีลเลอร์อาวุโส ฝ่ ายซื้ อขายและลงทุนใน
ตราสารทุน, บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสํารอง
รายชื่อ
ประวัตกิ ารศึกษา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ,
คุณชัชชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สฤษดิ์อภิรกั ษ์
- ปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต
(สถิติประยุกต์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

คุณชัยพร ดิเรกโภคา

คุณอัมไพวรรณ
เมลืองนนท์

คุณสารัช อรุณากูร

ประสบการณ์การทํางาน
- Chief Investment Officer บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- รองกรรมการผูจ้ ดั การและประธานบริหารการ
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารหนี้ บลจ. กสิกรไทย
จํากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารหนี้ บลจ. กสิกรไทย
จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- Associate Chief Investment Officer
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
(สาขาวิศวกรรมการเงิน)
MIT Slone School of Management - รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และ - ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารหนี้ ,
การบัญชี ภาควิชาการเงิน,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ การจัดการการลงทุน,
บลจ. กรุงไทย จํากัด
- ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายจัดการการลงทุน,
บลจ. กรุงไทย จํากัด
- ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายวิจยั , บลจ. กรุงไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิต
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ ,
บริหารธุรกิจศศินทร์
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ - ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุนและวิจยั ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
การบัญชี ภาควิชาการบัญชี,
- รองผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- รองผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุนตราสารหนี้ ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- หัวหน้าส่วน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
- Master of Science in Finance,
University of Illinois สหรัฐอเมริกา ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ - ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
การบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสํารอง
รายชื่อ
ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน
(International Programme),
- ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
- ปริญญาโทสาขาการเงินระหว่าง
คุณทรงพร
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
ประเทศ (การเงินและการลงทุน),
สืบสายไทย
มหาวิทยาลัยเดอรัม ประเทศอังกฤษ - ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ ,
- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และ บลจ. กสิกรไทย จํากัด
การบัญชี ภาควิชาการเงิน, จุฬาลงกรณ - ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
มหาวิทยาลัย
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสํารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.6 รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888
 ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
 ธนาคารออมสิน โทร. 1115
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โทร. 02-261-3344
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โทร. 02-274-9400
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า Unit-Link โทร. 02-274-9400
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จํากัด โทร. 02-026-5100
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด โทร. 02-107-1860
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด โทร. 02-695-5000
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทร. 02-672-5999
 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7111
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) โทร. 02-648-1111
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บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-857-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด โทร. 02-088-9100, 02-343-9500
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด โทร. 02-633-6000 กด 5
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด โทร. 02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด โทร. 02-697-3700
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทร. 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9797
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02-680-1111, 02-680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จํากัด โทร. 02-660-6666
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด โทร. 02-207-2100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด โทร. 02-861-5508

รายชื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
4.7 ใครเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
4.8 ใครเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทร. 0 2544 3935-7
นอกจากหน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มี
หน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนด้วย
5. ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
มีดุลยพินิจที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
- เครื่องมือการกําหนดให้ผลู ้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาํ หนด (liquidity fee) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- มูลค่าขั้นตํา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee
คือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุ ดในการถื อครองหน่ วยลงทุ นที่ ขายคืนและหรื อสับเปลี่ ยนออก ที่ จะถูกเรียกเก็บ Liquidity
Fee คือ 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่ เรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุ นหรือ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นออก และหรือระยะเวลาการถื อครองหน่ วยลงทุ นที่ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กําหนด
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุน
และค่ า ใช้จ่า ยต่ า ง ๆ ในการขายสิ น ทรัพ ย์ข องกองทุ น และปริ ม าณการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น รวมทั้ง การ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นเข้าออกของกองทุ น หรือปั จจัยอื่นใดที่ นอกเหนื อการควบคุ มของบริษัทจัดการ โดย
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็ จจริ งที่ มีอยู่และหรื อสมมติ ฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติ มจาก
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ดว้ ยสูตรการคํานวณที่ สะท้อนต้นทุ นในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุ นรวม
(Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
4. ค่ า ธรรมเนี ย ม Liquidity Fee ที่ เ รี ย กเก็ บ ได้จ ะนํ า กลับ เข้า กองทุ น อย่า งไรก็ ต ามการใช้เ ครื่ อ งมื อ นี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่ อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นที่ ยงั คงลงทุ นในกองทุ นต่ อไป
เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาการถื อ ครองหน่ ว ยลงทุ น ในแต่ ล ะครั้ง ที่ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มนี้ ได้ต ามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลด
มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้
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ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตาํ ่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและในหนั งสื อชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุ นรวมหรื อผ่านทางช่องทางอื่นที่ บริ ษัท
จัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนํ าข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (swing pricing) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบตั ิ Full swing pricing และ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งกําหนดอัตราที่จะใช้ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ย
สูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing
Threshold โดยมี ห ลัก การในการพิ จ ารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษั ท จัด การกํา หนด โดย
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขาย
สิ นทรัพย์ของกองทุ น และปริ มาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นรวมทั้งการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นเข้าออกของ
กองทุ น หรื อปั จจัยอื่นใดที่ นอกเหนื อการควบคุ มของบริษัทจัดการ ซึ่งบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็ จจริ งที่ มีอยู่และหรื อสมมติ ฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถทําได้ เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทําการซื้ อขายใดที่สดั ส่วน
ของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกิน
กว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณ
จากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษั ท จัด การจะไม่ ใ ช้เ ครื่ อ งมื อ Swing Pricing พร้อ มกับ เครื่ อ งมื อ Anti-Dilution
Levies – ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง และ Swing Threshold ใน
แต่ละครั้งที่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่ม
ได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาํ ระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทําการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํ ายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
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พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้ น ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนิ นการใด ๆ ที่ ได้ดําเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาํ ระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนํ าข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น

ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs และกําหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขาย
หน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุ มของ
บริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทําการซื้ อขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มี
ค่าเกิ นกว่า ADLs Threshold ที่ บริ ษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลค่าการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ นสุ ทธิ ข องกองทุ น
คํานวณจากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in)
หัก ด้ว ยมู ล ค่ า การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (redemption) และหัก ด้ว ยมู ล ค่ า การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออก
(switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกําหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
(2) กรณีที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนํ ากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุน
ในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ ADLs พร้อมกับเครื่องมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs จากผูท้ ี่ทาํ รายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนเข้า หรือผูท้ ี่ทาํ รายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก เพียงฝั ่งใดฝั ่งหนึ่ งที่เกิน
ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียก
เก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีขอ้ กําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่
ทํารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือรายที่ทาํ รายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนํ าค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาํ ระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทําการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํ ายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้ น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาํ เนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวัน
ทําการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาํ ระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนํ าข้อมูลของหน่ วยลงทุ นทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น

- การกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของ
ตราสาร ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสิ นทรัพย์ของกองทุ น และปริ มาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุ น
รวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุนหรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้องเท่าที่ สามารถทําได้ เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
2. บริ ษัท จัดการอาจพิ จ ารณาใช้เ ครื่ อ งมื อ Notice Period ร่ ว มกับ เครื่ องมื อ Liquidity Fee, Swing Pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หากบริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วว่า การใช้งานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอน
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หน่ วยลงทุ นที่ เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้ องกันผลกระทบต่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นโดยรวม
จากต้นทุนและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทาํ ให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปฏิบตั ิกบั คําสัง่ ที่ได้รับจากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคําสัง่ ที่ได้รับตามปกติ ในวันที่ทํารายการด้วย
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ละครั้ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรื อลดระยะเวลาที่ ตอ้ งแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ใน
โครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้ง
ล่วงหน้า ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตาํ ่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตาํ ่ กว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิน 15 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจกําหนดเงื่ อนไขเพื่ อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ดว้ ย Gate
Threshold ได้ บริ ษั ท จัด การมี ห ลัก การในการพิ จ ารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษั ท จัด การ
กําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออก
ของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็ จจริ งที่ มีอยู่และหรื อสมมติ ฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้องเท่ า ที่
สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว
Redemption Gate จะใช้เ ฉพาะวัน ทํา การซื้ อขายใดที่ สัด ส่ ว นของมู ล ค่า การซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น สุ ท ธิ ข อง
กองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุ ทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุ น
(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่ ขายคื นหน่ วยลงทุ นและคําสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก ณ วันที่ ใช้
Redemption Gate
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4. คํา สัง่ ขายคื น หน่ วยลงทุ น และคํา สัง่ สับ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ออกส่ ว นที่ เ หลื อ บริ ษัท จัด การจะนํ า ไปทํา
รายการในวันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
และคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสัง่ ส่วนที่
เหลือได้เมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสัง่ ดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิ ดใช้
ระบบ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริ ษัทจัดการจะทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออกไม่เกิน Redemption Gate
ตามราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพี ย งพอ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น และสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออกเกิ น กว่ า
Redemption Gate ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate บริ ษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่ องมือบริ หารความเสี่ ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรับ เพิ่ ม หรื อ ลดเพดานการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตาํ ่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขั้นตํา่ ที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับ
เพิ่มหรือลดระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการ
กําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนิ นการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาํ หนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นในส่วนที่ เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกทั้งหมดที่คา้ งอยูใ่ นรายการ และจะแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสัง่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนํ าข้อมูลของหน่ วยลงทุ นทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น

- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคําสั ่งซื้ อหรือคําสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการสามารถดําเนิ นการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุ สมผลว่า
จําเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุน โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณี เกิดเหตุ ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
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(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุ อนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้ นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใด
อย่างหนึ่ งดังนี้
(1) การกระทํา ที่ เป็ นความผิ ดมูลฐานหรื อความผิ ดฐานฟอกเงิ นตามกฎหมายเกี่ ย วกับการป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที่ เป็ นการปฏิ บัติตามคําสัง่ เกี่ ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพ ย์สินโดยบุ คคลผูม้ ี อํานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
2. อยูใ่ นระหว่างดําเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัด
จําหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน
3 วันทําการ
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
กองทุ นเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส มีนโยบายจะลงทุ นส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ และลงทุ นในต่างประเทศโดยไม่
กําหนดอัตราส่วน ดังนั้ น กองทุนนี้ จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้บา้ ง อย่างไรก็ตาม มูลค่าหน่ วย
ลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่
กองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ อาทิ
 การเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) โดยทั ว
่ ไปราคาของตราสารแห่ ง หนี้ จะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย และตามปกติตราสารแห่งหนี้ ที่มีอายุ
คงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึ้ น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ระดับราคาของตราสารอย่างสมํา่ เสมอและต่อเนื่ อง
 ความมั ่นคงของผูอ
้ อกตราสาร (Credit Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัทผู ้
ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลด
ความเสี่ ย งด้า นนี้ ลงได้จ ากการเลื อ กลงทุ น ในตราสารที่ มี คุ ณ ภาพดี ท้ั ง ในด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ และ
ความสามารถในการชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
 สภาพคล่องของตราสารที่ กองทุ นลงทุ น (Liquidity Risk) ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากการที่ กองทุ นไม่สามารถจําหน่ า ย
ตราสารนั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสาร
ที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ทําให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องของตราสารที่กองทุนลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงได้จากการเลือก
ลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีท้งั ในด้านความน่ าเชื่อถือ และความสามารถในการชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
ตลอดจนสภาพคล่องของตราสารนั้น รวมทั้งทําการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในตราสาร
ใดในสัดส่วนที่สูงเกินไป
 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิ ด จากการที่ กองทุ น นํ าเงิ นไปลงทุ นในรู ปของ
สกุลเงินตราต่าง ๆ ดังนั้ น ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุน
ของกองทุนได้ บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในต่างประเทศได้โดยลงทุน
ในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อสวอปเงินตราต่างประเทศให้เป็ นสกุ ลเงินบาทในอัตราที่ ตกลงกันไว้ ณ วันทํา
สัญญา
 Basis Risk ซึ่งเกิดจากการที่สญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้ องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของ
ราคาที่แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนที่ต้งั ใจจะคุม้ ครองความเสี่ยง บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้าน
นี้ ลงจากการที่ผูจ้ ดั การกองทุนคํานวณสัดส่วนในการป้ องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมสําหรับกองทุน อย่างไรก็
ตาม แม้มีการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงก็อาจจะไม่สามารถป้ องกันความเสี่ยงได้
ทั้งหมด และเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีขึ้นหากตลาด ฯ ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้
 ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) ซึ่งเกิดจากความเสี่ ยงที่ กองทุ นมีฐานะการลงทุ น
อยูใ่ นต่างประเทศ ทําให้เครดิตของตราสารที่ลงทุนมีความผันผวนอันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การเมืองของต่างประเทศ ความขัดแย้งทางการเมืองหรือสงคราม การเปลี่ยนแปลงนโยบายการปกครอง การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ข้อจํากัดด้านการลงทุนต่างประเทศ ความผัน
ผวนของสภาวะเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางด้านกฎหมายและข้อบังคับของประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุน ซึ่ง
อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้
โดยติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสมํา่ เสมอ
รวมทั้ง มีกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกตราสารที่ มีคุณภาพ วิเคราะห์เครดิ ตของตราสารนั้ นๆ เพื่อให้
สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสม
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ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) เนื่ องจากกองทุนนี้ มีการลงทุน
ในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์
ที่ไม่ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถนํ าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผูล้ งทุนไม่ได้รบั คืนเงินตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้ นไป
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ตาํ ่ กว่า 2 อันดับแรก
3 หน่ วย CIS
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ บั ฝากหรือผู ้
ออก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตรา
สาร
ที่รฐั บาลเป็ นประกัน
5 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่
ผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาํ หนดวันชําระหนี้ < 397
วันนับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคล
ดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
รายการคําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส

ไม่เกิน 35%
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาํ เนาอยูต่ ่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาํ หนดวันชําระหนี้ > 397
วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือศุกูก
ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร
นั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ
เป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาํ หนดวันชําระหนี้ <
397 วัน นั บแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม
6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็ นบุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.1.3.3.2
สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาํ หนดวันชําระหนี้ > 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คูส่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสาร
หรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
รายการคําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส
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1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
บริษัทดังกล่าว
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่
บัญชีเว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ
นิ ติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน
< 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
ต่างประเทศของนิ ติบุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย
หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุ
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง กองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
ขึ้ น
MF ที่มีอายุโครงการ > 1 ปี
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
รวมกันไม่เกิน 25%
2 ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ดาํ เนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมี
การเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุ ญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่)
รายการคําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้

อัตราส่วน (% ของ NAV)

3 reverse repo
ไม่เกิน 25%
4 securities lending
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื
คูส่ ญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้
ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่
1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือ
คูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํา่ กว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
รวมกันไม่เกิน 20%
6 ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
6.2 ตราสาร Basel III
6.3 derivatives หรือ SN ที่มี underlying เป็ นตราสารตาม
6.1 และ 6.2
7 derivatives ดังนี้
7.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
การลดความเสี่ยง(hedging)
7.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความ
global exposure limit
เสี่ยง (non-hedging)
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100%
ของ NAV
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนิ นงานของกองทุน
ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ product limit

รายการคําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน 1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial
liability) ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน
ตรสาร Basel III และศุกูก
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารมี
ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทย หนี้ สิน ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป
หรือตราสารหนี้ ภาครัฐ
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี้ สิน ทาง
ต่างประเทศ)
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้ สินทางการเงินตาม งบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผูอ้ อกตราสารไม่มีหนี้ สิน
ทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุดให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ใน
กรณีที่ผูอ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสาร
ที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตํา่ กว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่
กรณีที่ผูอ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)

รายการคําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส

35

ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
2 หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุน - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
หนึ่ ง
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่ วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกัน เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนิ นการ
ทั้งนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วย การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมของรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม เป็ นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
อัตราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 61/62
ปี 62/63
ปี 63/64

1. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1.1 ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน
1.2 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1.3 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง
 K-FIXEDPLUS-A
หรือค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
 K-FIXEDPLUS-SSF *
 สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า
เป็ นไปตามค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนในขณะนั้น
 สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
ไม่เกิน 1.50
1.00 **
- ไปยัง SSF บลจ.อื่น
ไม่เกิน 1.50
ยกเว้น
- ไปยัง SSF ภายใน บลจ.กสิกรไทย
1.4 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่
กําหนดในโครงการ (Exit Fee) กรณีถือครองหน่ วยลงทุนน้อย
กว่า 1 ปี
 K-FIXEDPLUS-A
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ยกเว้น ***
ไม่เกิน 1.50
 K-FIXEDPLUS-SSF *
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.1 ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกําหนด
 K-FIXEDPLUS-A
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่ วยลงทุนได้
 K-FIXEDPLUS-SSF *
2.2 ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกําหนด
2.3 ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ ื้ อหน่ วยลงทุน
อัตราที่สถาบันการเงินกําหนด
2.4 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือ
อัตราตามที่จา่ ยจริง
นายทะเบียนดําเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ
นอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(3)
3.1 ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ(4)
ไม่เกิน 1.0700
0.32
0.35
3.2 ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070
0.02
0.02
3.3 ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070
0.04
0.04
3.4 ค่าใช้จา่ ยภาษี ดอกเบี้ ยหัก ณ ที่จา่ ย
ตามที่จา่ ยจริง
0.05
(5)
3.5 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ตามที่จา่ ยจริง
0.00
0.00

รายการคําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส
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อัตราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 61/62
ปี 62/63
ปี 63/64

4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07%
ของจํานวนเงินทุน
ของโครงการ
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ไม่เกินร้อยละ
5. อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(1)(6)
(3)
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
2.6750

-

-

-

-

-

-

0.38

0.46

0.57

* หน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม (K-FIXEDPLUS-SSF) เริ่มเสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 8 พ.ค. 2563 เป็ นต้นไป
** บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน กรณี สบั เปลี่ยนไปยัง SSF บลจ.อื่น ในอัตรา 1.00% ของ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ตั้งแต่วนั ที่ 15 มี.ค. 2564 เป็ นต้นไป
*** บริษัทจัดการยกเว้นค่าปรับกรณี ขายคืนหน่ วยลงทุ นก่อนระยะเวลาถื อครอง (Exit Fee) สําหรับการถื อครองตํา่ กว่า 1 ปี
ตั้งแต่วนั ที่ 11 พ.ย. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564
**** บริษัทจัดการปรับเพิ่มค่าธรรมเนี ยมการจัดการของกองทุนเป็ น 0.4280% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตั้งแต่
วันที่ 2 มี.ค. 2564 เป็ นต้นไป
(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายของรอบ
ระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเพิ่มขึ้ น
(2) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว
(3) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้ สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
(4) หากกองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการ
จะไม่คิดธรรมเนี ยมการจัดการซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง โดยจะเป็ นไปตามกรณีตวั อย่าง เช่น กองทุนต้นทางมี NAV 1,000 ล้าน
บาท โดยได้จดั สรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งอยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท กองทุนต้นทาง
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100
ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เป็ นต้น
(5) ค่าใช้จา่ ยอื่นๆไม่เกินร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(6) ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจาการซื้ อขายหลักทรัพย์
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ ืมเงินและการก่อนภาระผูกพัน ของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายการคําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว (ต่อ)
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว (ต่อ)
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว (ต่อ)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส กับเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผูล้ งทุนทั ่วไป (K-FIXEDPLUS-A)
(1) ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
(% ต่อปี )
2560* 2561 2562 2563
ปี
ผลตอบแทนกองทุนรวม

0.94

1.41

3.30

1.88

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

0.80

1.43

3.10

1.82

ความผันผวน (Standard deviation)
ของผลการดําเนินงาน
ความผันผวน (Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด**

0.48

0.37

0.43

0.84

0.25

0.28

0.38

1.12

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดําเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดําเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
3 ปี ตั้งแต่จดั ตั้ง
ตั้งแต่ตน้ ปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(%)
(%)
(%) (%ต่อปี ) (%ต่อปี ) (%ต่อปี )
0.75
0.98
0.78
2.07
2.19
2.07
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

0.24

0.40

0.28

0.79

2.00

1.85

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

1.01

0.90

1.06

0.83

0.71

0.65

0.37

0.24

0.37

0.32

0.72

0.63

** ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2562 กองทุนใช้ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุ ทธิ ของดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่ มี
อันดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นระดับ A- ขึ้ นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
(15%) อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์ หลังหัก ภาษี (25%) และดัช นี US
Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือ
ในระดับ BBB อายุ 6 เดือน (10%) ในช่วงระยะเวลาที่คาํ นวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทําสัญญา
ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ เป็ นตัวชี้ วัด
ก่ อ นวัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2562 กองทุ น ใช้ 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-ขึ้ นไป) (15%) และอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจํา 1 ปี
เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และ US Generic Government
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6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6
เดื อ น (10%) ในช่ ว งระยะเวลาที่ คํา นวณผลตอบแทน ปรับ ด้ว ยต้น ทุ น การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งด้า นอัต รา
แลกเปลี่ยนเพื่อเที ยบเป็ นสกุ ลเงินบาท ณ วันที่ คาํ นวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้ องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ เป็ นตัวชี้ วัด
*** ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนิ นงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุน K-FIXEDPLUS-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือ
นับตั้งแต่จดั ตั้งกองทุน ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งมาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ
-1.27%
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม (K-FIXEDPLUS-SSF)
(1) ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
(% ต่อปี )
2563*
ปี
ผลตอบแทนกองทุนรวม

1.31

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

0.86

ความผันผวน (Standard deviation)
ของผลการดําเนินงาน
ความผันผวน (Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด**

0.51
0.29

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดําเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดําเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่ตน้ ปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จดั ตั้ง
(%)
(%)
(%) (%ต่อปี ) (%ต่อปี )
0.74
0.97
0.77 2.06
1.67
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

0.24

0.40

0.28

0.79

0.90

0.89
1.06 0.83
0.78
ความผันผวน (Standard deviation) 1.01
ของผลการดําเนินงาน (%ต่อปี )
0.24
0.37 0.32
0.33
ความผันผวน (Standard deviation) 0.37
ของตัวชี้ วัด (%ต่อปี )**
** ตัวชี้ วัด คือ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
(35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (15%)
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตรา
สารอยู่ในระดับ A- ขึ้ นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (15%) อัตราดอกเบี้ ยเงินฝาก
ประจํา 1 ปี วงเงิ นน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ
ธนาคารกสิ ก รไทย และธนาคารไทยพาณิ ช ย์ หลัง หัก ภาษี (25%) และดัช นี US Generic Government 6
Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถื อในระดับ BBB อายุ 6
เดื อ น (10%) ในช่ ว งระยะเวลาที่ คํา นวณผลตอบแทน ปรับ ด้ว ยต้น ทุ น การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งด้า นอัต รา
แลกเปลี่ยนเพื่อเที ยบเป็ นสกุ ลเงินบาท ณ วันที่ คาํ นวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้ องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
*** ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนิ นงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุน K-FIXEDPLUS-SSF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี
(หรือนับตั้งแต่แบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน ในกรณีที่แบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนมาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -1.27%
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คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ ง จํากัด
ทริสเรทติ้ งใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาวจํานวน 8
อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับตํา่ สุด โดยตราสารหนี้ ระยะกลางและ
ยาวมีอายุต้งั แต่ 1 ปี ขึ้ นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี้
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํา่ ที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงตํา่ มาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ น
ระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับตํา่ บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูง
กว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้ ที่ออ่ นแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ จํากัด
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดงั นี้
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน (Investment Grade)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุด และมีความเสี่ยงตํา่ ที่สุด มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํา่ มาก มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตํา่ มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับ
เครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สูงกว่า
มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ ที่ออ่ นแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตํา่ สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตใน
ระดับน่ าลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสําหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดย
ฟิ ทช์ โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สาํ หรับอันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กบั ตราสารทางการเงินที่
ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษ จะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่ าเชื่อถือที่กาํ หนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระ
หนี้ ดังกล่าวจะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รบั
การจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสําหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกําหนดโดยฟิ ทช์
โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้า
ประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
โดยระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารหนี้ อื่นที่ได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
’A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชําระหนี้ โดยตรงตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็
ดี มีความเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนี้ ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้ อื่นที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้ พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความ
แตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติม
ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่ งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับ
ความน่ าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่ าเชื่อถืออันดับ
”AAA(tha)” หรืออันดับที่ตาํ ่ กว่า “CCC(tha)” สําหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aaa มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Moody’s บริษัทผูอ้ อก
ตราสารมีความสามารถในการชําระหนี้ สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชําระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู ้
ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทําให้ความสามารถในการชําระหนี้ ของบริษัทผู ้
ออกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชําระหนี้ น้อย
กว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตํา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยง
จากความไม่แน่ นอนในการดําเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู ้
ออกตราสารไม่สามารถชําระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชําระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชําระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชําระหนี้ หรือความตั้งใจในการชําระหนี้ ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวั เลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Short-Term Bank Deposit Ratings
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงความสามารถในการชําระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สําหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก
ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชําระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สําหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมี
ความสามารถที่แข็งแกร่งในการชําระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สําหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับ
ที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชําระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับ “Not Prime” สําหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตํา่ หรือน่ ากังวลและมี
ความไม่แน่ นอนในความสามารถในการชําระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

รายการคําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส

52

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AAA มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Standard & Poor’s
บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชําระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชําระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู ้
ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทําให้ความสามารถในการชําระหนี้ ของบริษัทผู ้
ออกตราสารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชําระหนี้ น้อย
กว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตํา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยง
จากความไม่แน่ นอนในการดําเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู ้
ออกตราสารไม่สามารถชําระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชําระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชําระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชําระหนี้ หรือความตั้งใจในการชําระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คําเตือน/ข้อแนะนํา
1. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้
พลัส ไม่ได้ขึ้นอยูส่ ถานะทางการเงินหรือผลการดําเนิ นงานของบลจ.กสิกรไทย
2. ผูส้ นใจลงทุ นควรศึ กษาข้อมูลในหนั งสื อชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุ น และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่ อใช้
อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
3. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชนทางภาษี หากไม่ปฎิบตั ิตามเงี่อนไขการลงทุ น
และจะต้องคืนสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ที่เคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้ นจะต้องชําระเงินเพิ่ม และ/
หรือเบี้ ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ดังนั้ น ผุล้ งทุ นควรศึ กษาเงื่อนไขการลงทุ นหน่ วยลงทุ นชนิ ดเพื่อ
การออมให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติ มและขอรับคู่มือการลงทุ นได้ที่บริ ษัทจัดการหรื อ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
4. ผู ้ล งทุ น ควรตรวจสอบให้แ น่ ใ จว่ า ผู ้ข ายหน่ ว ยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้รับ ความเห็ น ชอบจากสํา นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
6. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้
ผูท้ ี่สนใจจะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ที่
บริษัทจัดการ ตัวแทน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนั กงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
8. ผูล้ งทุ นสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่ อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุ น เช่น การทําธุ รกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
(connected person) และการลงทุ น ตามอัต ราส่ ว นที่ กํา หนดในวัต ถุ ป ระสงค์ก ารลงทุ น เป็ นต้น ได้ที่
สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่ านเครื อข่าย Internet ของสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
9. กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันไม่เกินร้อยละ 60 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อนั อาจเกิดจากนโยบายการ
ลงทุนที่เปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด แก่ ผู ถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ของทั้ง กองทุ น ต้น ทางและกองทุ น ปลายทาง โดยผู ถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมาตรการป้ องกันได้ที่ www.kasikornasset.com
10. ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส เมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุ ประสงค์การลงทุน และ
ฐานะทางการเงินของผูล้ งทุน
11. หนั งสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม
และส่วนรับรองความถูกต้อง
12. การพิจารณาร่างหนั งสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนั งสือชี้ ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

รายการคําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พลัส
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