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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2566 
 

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุน 

K Global Healthcare Equity Fund : K-GHEALTH 
 

กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเส่ียงท่ีผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 
 
สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน :  

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) – USD 

ซ่ึงลงทุนในหุน้บริษัทท่ีประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทัว่โลกไม่น้อยกว่า 67% ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน 

- ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

 

จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 50,000 ลา้นบาท 

 

รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ตุลาคม 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 

 

อายโุครงการ : ไม่กาํหนด 

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan 

Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียรอบระยะเวลา

บญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน กองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของ

บริษัทท่ีประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทัว่โลก โดยอยู่ภายใต้ JPMorgan Funds ท่ีจดทะเบียนในประเทศ

ลัก เซม เบอร์ก  ( Luxembourg)  ห น่ึ ง ในสมา ชิ กสามัญของ  International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) และจัดเป็น Société d’ Investissement à Capital Variable หรือ SICAV ภายใต้กฎ 

Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลกัมิไดเ้ป็นกองทุนรวม

ประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  

 

บริษัทจัดการจะส่งคําสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปท่ีประเทศสิงคโปร์ โดยใชส้กุลเงินดอลลาร์

สหรฐัอเมริกา (USD) ซ่ึงประเทศสิงคโปรจ์ะส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนดงักล่าวไปยงัประเทศลกัเซมเบิรก์ต่อไป 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งคําสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global 

Healthcare Fund ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร ์และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลัง 
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โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะคาํนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็น

สาํคญั โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัโดย

จะติดประกาศท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ  

 

สาํหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง ตราสารแห่งหน้ีหรือเงิน

ฝาก หรือ หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นในต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

สาํหรบัการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายในประเทศ ไดแ้ก่ ตราสารทุน ตราสาร

ก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารหน้ี เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหา

ดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 

 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อลดความเส่ียง (Hedging) หรือเพื่อบริหารจดัการกองทุนให้

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น (Efficient Portfolio Management) ดังน้ัน กองทุนหลักจึงมีความเส่ียงมากกว่า

กองทุนรวมอื่น 

 

ทั้งน้ี กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุน้ทุน อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง

เท่าน้ัน โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอัตรา

แลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณไ์ม่ปกติ 

กองทุนอาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียงตามดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ยกตวัอย่างเช่น กรณีท่ีค่าเงินบาทต่อ

ดอลลารส์หรัฐอเมริกาอ่อนค่าลงอย่างต่อเน่ืองจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจ

ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนน้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีท่ี

ค่าเงินบาทต่อดอลลารส์หรฐัอเมริกาแข็งค่าขึ้ นอย่างต่อเน่ืองจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก 

กองทุนอาจป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการเงินซ่ึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจ

พิจารณาป้องกนัความเส่ียงตามดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน เป็นตน้ 

 

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลกัทรพัย์

ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาด (unlisted) ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 

และตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ทั้งน้ี กองทุน

อาจมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บั

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน 

 

ในกรณีท่ีกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund มีการลงทุนในหลกัทรพัย ์ตราสาร และ/หรือ

สัญญาของบริษัทท่ีมิไดจ้ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหน้ีท่ี

ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลกัทรพัยท่ี์มีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่

กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – investment grade) โดยมีอตัราส่วนการลงทุนรวมกนัทั้งหมดมากกว่ารอ้ยละ 

15 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเพื่อใหก้ารลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์น

ดงักล่าว มีอตัราส่วนการลงทุนรวมกนัทั้งหมดไม่เกินรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนเปิดเค โก

ลบอล เฮลท์แคร์ หุน้ทุน ภายใน 10 วนัทําการนับแต่วนัท่ีทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ยกเวน้กรณีท่ีเกิดจาก
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ปัจจยัท่ีควบคุมไม่ไดห้รือกรณีจาํเป็นและสมควรท่ีทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาขา้งตน้ บริษัท

จดัการจะดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินโดยไม่ชกัชา้  

(2) หากการดําเนินการปรับลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลักขา้งตน้ มีผลทําใหก้ารลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง

กองทุนหลกัโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีน้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนเปิดเค โก

ลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุน บริษัทจดัการจะดาํเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกอง

ทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะตอ้งมีนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ/หรือ

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดเค เจแปน หุน้ทุนและมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด ทั้ ง น้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จส้ินโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบต่อไป  

(3) หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทน

กองทุนเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม โดยจะดําเนินการ

จาํหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจาํนวนท่ีรวบรวมไดห้ลังหกัค่าใชจ้่าย

และสาํรองค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีถือ

ครองต่อจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของกองทุน  

ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไรก็ดี ในช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 15 วนัทาํ

การนับแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น และประมาณ 15 วนัทําการก่อนเลิกโครงการ กองทุนอาจ

จาํเป็นตอ้งชะลอการลงทุนในต่างประเทศและกองทุนหลกัเป็นการชัว่คราว ดงัน้ัน อาจมีบางขณะท่ีกองทุนไม่

สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้ 

 

กรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพยห์ลักดังกล่าว หรือการลงทุนในกองทุน 

JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุน

ต่างประเทศตํา่กว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือ

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดตํา่ลงมากอย่างมีนัยสําคัญ จนอาจมี

ผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใชจ้่าย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือช้ีชวนหรือ

โครงการ หรือเม่ือกองทุนต่างประเทศกระทาํความผิดรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลกองทุน

ต่างประเทศ หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลต่อการดาํเนินของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือ

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่า การยา้ยไปลงทุนในตลาดหลกัทรพัยอ์ื่นหรือการลงทุนในกองทุนอื่นท่ีมี

นโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และเป็นผลดีต่อผลการดาํเนินงาน

โดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็นผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพจิารณาลงทุนใน

ตลาดหลกัทรพัยอ์ื่นหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดท่ีมีลกัษณะหรือนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนั

ในอตัราส่วนเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือหากเกิดกรณี

ใดๆ ท่ีทําใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได ้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดําเนินการจําหน่าย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุน เพื่อคืนเงินตามจาํนวนท่ีรวบรวมไดห้ลงั หกัค่าใชจ้่ายและสาํรอง

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีถือครองต่อ

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของกองทุน โดยการเปล่ียนกองทุนหลกัหรือเลิกกองทุนดงักล่าวถือว่า

ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

 

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปน้ี บริษัทจัดการจะ

ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
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(1) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั 

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการใดติดต่อกนั คิดเป็น

จาํนวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั 

กองทุนหลักดังกล่าว ใหห้มายถึงเฉพาะกองทุนท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด 

เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะดงักล่าวบริษัทจดัการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้เหตุท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นลดลง พรอ้มแนวทางการดาํเนินการโดยคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัทาํ

การนับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ  

(2) ดาํเนินการตามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการดําเนินการใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ี

ดาํเนินการแลว้เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท่ี้สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท่ี้สนใจจะ

ลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกบัสถานะของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย  

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนั

หรือเลิกกองทุน ทั้งน้ี ในระหว่างการดาํเนินการเปล่ียน/โอนยา้ย/เลิกกองทุน ขา้งตน้ กองทุนจะยกเวน้โดยไม่

นําเร่ืองการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวเพียงกองทุนเดียว และการนําเงิน

ไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงดาํเนินการคดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดงักล่าวโดยถือ

ว่าไดร้ับมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดย

ประกาศทางเว็บไซตแ์ละปิดประกาศไวท่ี้สาํนักงานของบริษัทจดัการ รวมถึงจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดไวต้ามขา้งตน้ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับทราบโดยไม่

ชกัชา้ 

 

ลกัษณะสาํคญัของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund : 

ช่ือกองทุนหลกั JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD 

วนัท่ีจดทะเบียน 2 ตุลาคม 2552 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารแห่งทุน 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

สกุลเงิน สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 

บริษทัจดัการ 

(Management Company) 
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 

ผูจ้ดัการกองทุน 

(Investment Manager) 
JPMorgan Asset Management Limited 
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ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยสิ์นของ

กองทุน 
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

ผูต้รวจสอบบญัชีกองทุน PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 

ท่ีปรึกษากฎหมาย Elvinger, Hoss & Prussen 

Bloomberg Ticker JPHLUAA LX 

ตวัช้ีวดั ดชันี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)  

Website www.jpmorganassetmanagement.com 

 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุน : 

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทเภสัชกรรม 

เทคโนโลยีชีวภาพ บริการด้านการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และชีววิทยาศาสตร์ (บริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ) ทัว่โลก  

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั :  

• กองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 67 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นของกองทุน (ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) โดยผูอ้อกหลกัทรพัยด์งักล่าวอาจตั้งอยู่

ในประเทศใดก็ได ้รวมถึงตลาดเกิดใหม่ 

• กองทุนหลกัอาจมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ี เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เสริมไวใ้นกองทุนได ้

• กอง ทุนหลักอาจลง ทุนในหลักทรัพย์ ท่ี อยู่ ภายใต้กฎ  Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities: UCITS และ Undertaking for Collective Investment: UCIs อื่นๆ 

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในทรพัยสิ์นในสกุลเงินอื่นใดและอาจทาํการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

หรืออาจจดัการการลงทุนใหมี้ฐานะการลงทุนในอตัราแลกเปล่ียน (currency exposure) ใกลเ้คียงกบัดชันีช้ี

วดัของกองทุน 

• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD) : 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Initial Charge): ไม่เกินรอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

• ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge): ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วย

ลงทุน 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการและท่ีปรึกษาการลงทุน (Annual Management and Advisory Fee): ไม่เกินรอ้ยละ 

1.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

• ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานและการบริหารงาน (Operating and Administrative Expenses): ไม่เกินรอ้ยละ 

0.40 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

• ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา: 

ปัจจุบนัอยูท่ี่รอ้ยละ 1.72 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ขอ้มลู ณ 31 ตุลาคม 2565) 
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ในกรณีท่ีกองทุนหลกัคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนนํา

เงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะดําเนินการใหเ้งินจาํนวน

ดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

 

ในปัจจุบนักองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund(กองทุนหลกั) จะแบ่งหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย

ออกเป็นคลาส (Class) ซ่ึงจะแตกต่างกันท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น โครงสรา้งอตัราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน 

นโยบายการจดัสรรกาํไรและผลตอบแทน คุณสมบติัของผูล้งทุน หรือลกัษณะอื่นๆ โดยกองทุนหลกัมีทั้งหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไปและผูล้งทุนสถาบัน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง 

Class ท่ีลงทุน โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญและไม่ถือว่าเป็นการ

ดาํเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของกองทุนหลกั : 

 
 

  
1 เดือน 3 เดือน 1 ปี 

3 ปี  

(ตอ่ปี) 

5 ปี  

(ตอ่ปี) 

10 ปี 

(ตอ่ปี) 

กองทุนหลกั  3.83% -1.96% -9.29% 10.46% 9.46% 12.13% 

ตวัช้ีวดั 8.40% -2.14% -6.17% 10.10% 9.74% 11.68% 

Benchmark คือ MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) 

 

ขอ้มูลทางสถิติท่ีสาํคญั : 

 
ท่ีมา: Factsheet ของกองทุนหลกั ณ 31 ตุลาคม 2565 

หมายเหตุ: ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
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นโยบายการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน : 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 

ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 100 ของกาํไรสะสมหรือ

กาํไรสุทธิ เม่ือกองทุนรวมมีกาํไรสะสมหรือมีกาํไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี ตามท่ี

บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสม โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะตอ้งไม่ทําใหก้องทุนรวมมีผล

ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้ นในงวดบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลน้ันได ้

 

ตวัช้ีวดั (Benchmark) : ดชันี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) (100%)  

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทนร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทนรอ้ยละ 10 

 

ทั้งน้ี กองทุนมีการเปล่ียนแปลงดัชนีช้ีวัดเพื่อใหส้อดคล้องกับการลงทุนของกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี  

8 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน : ผูล้งทุนจะไดร้บัจากเงินปันผลและกาํไรส่วนเกินทุนจากการลงทุน

ในตราสารแห่งทุนของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทัว่โลก  

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุน : 

 ผลการดาํเนินงานของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund (กองทุนหลกั) 

 ภาวะตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศท่ีกองทุนหลกัลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนหลกัลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุน 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของ

ตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ี

กองทุนหลกัลงทุนไว ้และ ส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักใหมี้สัดส่วนการลงทุนท่ี

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคาํนึงถึงสถานการณท์างเศรษฐกิจ การเมือง 

และภาวะตลาดเงินซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลกั 

 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) เกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมี

ฐานะการลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ซ่ึงอาจทําใหมู้ลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนมีความผันผวนจากนโยบาย

การเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศ ความขดัแยง้ทางการเมืองหรือสงคราม การเปล่ียนแปลงนโยบายการ

ปกครอง การเปล่ียนแปลงนโยบายภาษี ขอ้จํากัดดา้นการลงทุนต่างประเทศ ความผันผวนของสภาวะ

เศรษฐกิจ และการพฒันาทางดา้นกฎหมายและขอ้บังคบัของประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนหลักลงทุน ซ่ึงอาจ

ส่งผลต่อราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมือง

ของประเทศท่ีกองทุนหลกัลงทุนอย่างสมํา่เสมอ รวมทั้ง กองทุนหลักมีกระบวนการพิจารณาการคดัเลือก

ตราสารท่ีมีคุณภาพ วิเคราะหปั์จจยัพื้ นฐานของตราสารน้ันๆ เพื่อใหสิ้นทรพัยท่ี์ลงทุนมีคุณภาพและมีการ

กระจายการลงทุนท่ีเหมาะสม  

 

 ความเสี่ยงจากการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) เป็นความเส่ียงท่ีราคาหุน้อาจ

เปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทั้ง

ความสามารถในการทาํกาํไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนหลกัลงทุนไว ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง ผูจ้ดัการกองทุนหลักมีการคดัเลือกตราสาร และวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ รวมทั้ง

ติดตามสถานการณ์การลงทุนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของตราสารท่ี

กองทุนหลกัลงทุน 

 

 ความเส่ียงจากกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบัความ

เส่ียงอันเน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของตลาด การเขา้

แทรกแซงภาคเอกชนของรฐับาล ขอ้จาํกดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด นโยบาย

ภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะ

เศรษฐกิจในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค ขอ้จาํกดัหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการชาํระราคา

และ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมือง

ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสมํา่เสมอ 
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 ความเส่ียงจากขอ้จาํกดัการนาํเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรฐับาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ 

ซ่ึงอาจส่งผลให ้ผูล้งทุนอาจไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ี

ชวน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการนําเงินกลบัประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 

 สภาพคล่องของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) เกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่าย

หลักทรัพยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุน

หลักทําการซ้ือขายหลักทรัพยอ์าจจะหยุดรับคําสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน ความเส่ียง

ขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในคลาสหรือตลาดท่ีมีสภาพคล่อง และมี

เง่ือนไขการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งหรือเอื้ อกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศทาํ

ใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทาง

การเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกาํไรค่าเงิน เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง

ดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึ้ นบางส่วน ซ่ึงจะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

ซ่ึงการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได้

ทั้งหมด ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียนอยา่งระมดัระวงัเพ่ือใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ ์ณ ขณะน้ันมากท่ีสุด 

 

ปัจจยัความเสี่ยงเพ่ิมเติมของกองทุนหลกั : 

1. ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Futures) และสญัญาออปชัน่ (Options)  

ในบางสถานการณ ์กองทุนหลกัอาจทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Futures) และสญัญาออปชัน่ (Options) ใน

หลกัทรพัย ์ดชันี และอตัราดอกเบ้ีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน อีกทั้ง ในกรณีท่ีเหมาะสม 

กองทุนหลักอาจป้องกนัความเส่ียงดา้นตลาด อตัราแลกเปล่ียน และอตัราดอกเบ้ียโดยใชส้ัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (Futures) สัญญาออปชัน่ (Options) หรือสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward) 

ทั้งน้ี มิไดมี้การรบัประกนัวา่การป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวจะบรรลุผลตามท่ีตอ้งการ กองทุนหลกัอาจลงทุน

ในตราสารอนุพนัธ์เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากการป้องกันความเส่ียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน และเพื่อใหผ้ลการดาํเนินงานใกลเ้คียงกบัดชันีช้ีวดั  

การทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจมีความเส่ียงสูง ซ่ึงเงินหลกัประกนัขั้นตน้อาจมีมูลค่าน้อยเม่ือเทียบกบั

มูลค่าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า อีกทั้ง สัญญาซ้ือขายล่วงหน้ายังมีอัตราทด (Leverage) ทําใหก้าร

เคล่ือนไหวของตลาดเพียงเล็กน้อยจะส่งผลกระทบต่อผูล้งทุนทั้งทางลบและทางบวกในสดัส่วนท่ีมากกว่า 

ทั้งน้ี การทําสญัญาออปชัน่อาจมีความเส่ียงสูงเช่นเดียวกนั การขายสญัญาออปชัน่มกัมีความเส่ียงสูงกว่า

การซ้ือสญัญาออปชัน่ แมว้่าราคาของสญัญาออปชัน่ท่ีผูข้ายไดร้บัจะถูกกาํหนดไวแ้ลว้ ผูข้ายอาจขาดทุนเกิน

จาํนวนดงักล่าวได ้เน่ืองจากผูข้ายอาจมีความเส่ียงจากการท่ีผูซ้ื้อใชสิ้ทธิในสญัญาออปชัน่และผูข้ายจะตอ้ง

ชาํระเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาออปชัน่ หรือซ้ือ หรือส่งมอบหลกัทรพัยอ์า้งอิง ความเส่ียงอาจลดลงไดห้าก
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สัญญาออปชัน่ไดร้บัความคุม้ครองโดยการท่ีผูข้ายมีสถานะการลงทุนสอดคลอ้งกบัหลกัทรพัยอ์า้งอิงหรือ

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าในสญัญาออปชัน่อื่น  

 

2. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(Derivative Risks) 

2.1 ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธท่ี์มีอตัราทดสูง (Leverage Risk) 

เน่ืองจากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธก์าํหนดใหมี้เงินหลกัประกนัขั้นตน้ตํา่ จึงทาํใหโ้ดยปกติ Leverage 

จะมีระดบัท่ีสูงมาก ดงัน้ัน การเปล่ียนแปลงของราคาในสญัญาอนุพนัธเ์พียงเล็กน้อยอาจทาํใหผู้ล้งทุน

ขาดทุนเป็นจาํนวนมาก และอาจขาดทุนมากกว่าจาํนวนเงินท่ีลงทุนได ้

2.2 ความเส่ียงจากการระงบัการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ ์

ตลาดหลกัทรพัยห์รือตลาดสินคา้โภคภณัฑมี์สิทธิท่ีจะระงบัหรือจาํกดัการซ้ือขายหลกัทรพัยห์รือสินคา้

โภคภณัฑต์ามท่ีระบุไวไ้ด ้การระงบัการซ้ือขายดงักล่าวอาจทาํใหก้องทุนหลกัไม่สามารถชาํระหน้ีและมี

ความเส่ียงท่ีจะขาดทุนและขายคืนหลกัทรพัยไ์ดช้า้ 

 

3. ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก 

กองทุนท่ีลงทุนในบริษัทขนาดเล็กอาจมีความผนัผวนในมูลค่ามากกว่ากองทุนอื่นๆ เน่ืองจากความผนัผวน

ของราคาหุน้ของบริษทัขนาดเล็กมีมากกว่า 

 

4. ความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่และประเทศดอ้ยพฒันา 

ในตลาดเกิดใหม่และประเทศดอ้ยพฒันาท่ีกองทุนหลกัลงทุนน้ัน กฎหมาย ศาล และกฎระเบียบต่างๆอยู่

ในช่วงกําลังพัฒนา แต่มีความไม่แน่นอนทางด้านกฎหมายทั้งสําหรับผู้ลงทุนในประเทศและคู่สัญญา

ต่างประเทศ ในบางตลาดอาจมีความเส่ียงสูง ดงัน้ัน ก่อนการตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรมีความเขา้ใจใน

ความเส่ียง และพอใจกบัการลงทุนดงักล่าวซ่ึงเหมาะสมท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของพอรต์การลงทุน การลงทุนใน

ตลาดเกิดใหม่และประเทศดอ้ยพฒันาเหมาะสาํหรบันักลงทุนท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจในการลงทุนสูงหรือนัก

ลงทุนมืออาชีพท่ีมีความรูใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถพิจารณาและประเมินความเส่ียงต่างๆจากการ

ลงทุนดังกล่าว และมีทรัพยากรทางการเงินเพื่อรับความเส่ียงจากการขาดทุนจาํนวนมากในการลงทุน

ดงักล่าวได ้

ประเทศในตลาดเกิดใหม่และประเทศดอ้ยพฒันาน้ัน รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงประเทศดงัต่อไปน้ี  

1) ประเทศท่ีมีตลาดหลกัทรพัยเ์กิดใหม่ในเศรษฐกิจท่ีกาํลงัพฒันาตามท่ีบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ

กาํหนด 

2) ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีประกอบไปดว้ยผูมี้รายไดต้ํา่ถึงปานกลางตามท่ีธนาคารโลกกาํหนด 

3) ประเทศท่ีธนาคารโลกกาํหนดใหเ้ป็นประเทศท่ีกาํลังพฒันา ซ่ึงรายช่ือประเทศในตลาดเกิดใหม่และ

ประเทศดอ้ยพฒันาเหล่าน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ 

 

4.1 ความเส่ียงดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ 

- ความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจและการเมืองอาจนําไปสู่การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย การคลัง 

กฎระเบียบ และการปฏริูปตลาด  

- ความเส่ียงดา้นการดาํเนินงานอาจเป็นผลอนัเน่ืองมาจากขอ้บงัคบัในการเคล่ือนยา้ยเงินทุนอยา่งเสรี 

- สถานะหน้ีภายนอกของประเทศอาจมีผลต่อการกําหนดภาษีและการควบคุมการแลกเปล่ียน

หลกัทรพัย ์

- อตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงอาจส่งผลทาํใหธุ้รกิจสามารถหาเงินทุนหมุนเวียนไดย้าก 
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- ประเทศใดๆอาจพึ่งพาการส่งออกสินคา้โภคภณัฑแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ ซ่ึงทาํใหมี้ความเส่ียงหาก

ราคาของสินคา้ดงักล่าวในตลาดโลกอ่อนลง 

4.2 ความเส่ียงดา้นกฎหมาย 

- การตีความและการบงัคบัใชพ้ระราชกฤษฎีกาและบทบญัญติัท่ีออกโดยผ่านสภานิติบญัญติัน้ัน อาจมี

ความขดัแยง้และความไม่แน่นอนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาษี 

- การออกกฎหมายอาจมีผลบังคับใชย้อ้นหลัง หรือออกกฎหมายท่ีบังคับใชเ้ฉพาะภายในและไม่ได้

ประกาศต่อสาธารณะ 

- มิไดมี้การรบัประกนัความเป็นอิสระแห่งอาํนาจตุลาการและความเป็นกลางทางการเมือง 

- หน่วยงานรฐัและผูพ้ิพากษาอาจไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของกฎหมายและสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งได ้

จึงไม่มีความแน่นอนว่าผูล้งทุนจะไดร้ับค่าชดเชยเต็มจาํนวนหรือไม่ไดร้ับค่าชดเชยเลยหากมีความ

เสียหายเกิดขึ้ น 

- กระบวนการทางกฎหมายอาจใชเ้วลานานและยดืเยื้ อ 

4.3 ความเส่ียงดา้นตลาดและการชาํระราคา 

- ตลาดหลกัทรพัยใ์นบางประเทศอาจขาดสภาพคล่อง ประสิทธิภาพและกฎระเบียบ  

- การขาดสภาพคล่องอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการจาํหน่ายสินทรพัย ์และการขาดขอ้มูลราคาท่ี

น่าเช่ือถือของหลักทรัพย์บางประเภทท่ีกองทุนหลักลงทุนอาจทําให้การประเมินมูลค่าตลาดท่ี

น่าเช่ือถือของสินทรพัยท์าํไดย้าก 

- การจดทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีไม่เหมาะสมทาํใหก้รรมสิทธ์ิหรือผลประโยชน์อาจไม่ไดร้บัการคุม้ครองเต็ม

จาํนวน 

- ขอ้กาํหนดสาํหรบัผูดู้แลสินทรพัยอ์าจมีการพฒันาน้อยกว่าในตลาดท่ีพฒันาแลว้ จึงทาํใหก้องทุนหลกั

มีความเส่ียงเพิ่มขึ้ น 

4.4 ความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงของราคาและผลการดาํเนินงาน 

- ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมลูค่าของหลกัทรพัยใ์นบางตลาดน้ันอาจไม่สามารถวิเคราะหไ์ดโ้ดยง่าย 

- การลงทุนในหลกัทรพัยใ์นบางตลาดมีความเส่ียงสูงและมูลค่าของการลงทุนดังกล่าวอาจลดลงหรือ

ลดลงจนเป็นศูนย ์

4.5 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

- การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศหรือการโอนรายไดจ้ากการขายหลกัทรพัยใ์นบางตลาดอาจไม่ได้

รบัการรบัประกนัว่าจะไดร้บัในเวลาท่ีกาํหนด 

- ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเม่ือลงทุนใน class ท่ีไม่มีการป้องกนัความเส่ียงดา้น

อตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินท่ีผูล้งทุนอา้งอิง 

- อาจเกิดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในช่วงระหว่างวนัท่ีซ้ือขายหลักทรพัยแ์ละวนัท่ีชาํระราคา

ดว้ยสกุลเงินน้ัน  

4.6 ความเส่ียงในการทาํธุรกรรมและความเส่ียงจากคู่สญัญา 

ในบางตลาดอาจมีการชาํระราคาท่ีไม่ปลอดภยั ในการส่งมอบหลกัทรพัยเ์ม่ือไดร้บัชาํระเงินจะช่วยลด

ความเส่ียงจากคู่สญัญาได ้ 
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน : 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งแรก  500 บาท  

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งถดัไป  500 บาท  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ

อาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆ ของบริษัทจดัการและ/หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้ํารายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นตํา่น้อยกว่าท่ี

กาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจ

ของบริษัทจดัการ 

 

การเปิดบญัชี : 

สาํหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ใน

คาํขอเปิดบัญชีกองทุน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบัญชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการกาํหนด ดงัน้ี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

สําเนาบัตรประชาชน ซ่ึงลงนามรับรอง

ความถูกตอ้ง 

หรือหลักฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

กาํหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

1) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบับริษัท 

3) ตัวอย่างลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลและ

เง่ือนไขการลงนาม 

4) สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

หรือหลักฐานอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมใน

อนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจาํนง

ในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชัดเจน และชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตาม

จาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีมิใช่ 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ี

บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี

เงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารต่างๆ 

เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 
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บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือ

บญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกาํหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด เช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝาก

ธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือ

กองทุน หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารกาํหนด 

 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด สิทธิใน

หน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้

เรียบรอ้ยแลว้ 

 

2.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) 

ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไป

ตามเง่ือนไขการบริการภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สําหรับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

บญัชีกองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ 

K PLUS หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือ

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

(Android) 

 

4.  บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมํา่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด

หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็นประจาํตามช่วง

ระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเง่ือนไขและส่งคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอไดท่ี้บริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

สําหรับการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้ับหลงัเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะทาํรายการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้ง

เป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
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เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

ในการชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเงิน เวน้แต่

เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้ับ

เงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ํารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผู้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็น

กรณีพิเศษ  

 

ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการทาํการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่า

ดว้ยเหตุใดๆ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้ับคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรับชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

รวมถึงไดท้าํรายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้ 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ และ

วนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได ้ไม่ว่าจะดว้ยเหตุ

ใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้ 

 

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้ับชําระ บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 

 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนกบัสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเท่าท่ีสามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือตามสัดส่วน

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็น

ว่าการจดัสรรในกรณีดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อ

การลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไว ้

ในคาํขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือวนัท่ียุติโครงการ

แลว้แต่กรณี 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่   50 บาท 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่

ขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตาม

ช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆ ของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึง

บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจให้

ทาํรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกว่าท่ีกาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริม

การขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นําใบคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสาร

หลักฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

2.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถ

สมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถ

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

 

สําหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับหลังเวลา 14.30 น. ของวันทําการซ้ือขายใด บริษัทจัดการจะทํา

รายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

คาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
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การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

ยกเวน้ในกรณีการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ การไม่ขาย ไม่

รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดย

คาํนวณจากราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดย

คูณจาํนวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนเงิน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ย

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมี

จาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนมีมูลค่าตํา่กว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

มีอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ตามจาํนวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึงเป็นไปตาม

เง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซ้ือไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

 

การชาํระเงินคา่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํ

การท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทํา

การในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกนักบัธุรกิจ

จดัการกองทุนและผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา ตามท่ีระบุไว ้

ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหมี้ช่องทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืน

เพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

1.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคาํสัง่

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชัดเจน แลว้นําใบคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทําการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทําการซ้ือขาย สําหรับการสบัเปล่ียนเขา้

กองทุน และถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย สาํหรบัการสบัเปล่ียนออกจากกองทุน 
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2.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นบรกิาร K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือ

ขาย และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถ

สมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือ

ขาย และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถ

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

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สับเปล่ียน

หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด สาํหรบัการสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรับคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ชัว่คราวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชร้าคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี  

1) การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขาย

ท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัท

จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้ํารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หักดว้ย

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

2) การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือ

ขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางหรือ ณ ส้ินวนัทาํการก่อนหน้าวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้ับเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

สิทธิในหน่วยลงทุน :  

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือกองทุนปลายทางไดร้บัชาํระเงินค่า

ซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 
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การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุ

ดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและ

รายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชําระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทําการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงาน  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด 

ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้ับความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 

(2) ต่อสาํนักงานโดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่ง

คาํสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ : 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่

ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิ์นโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั 
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2. อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตน

อันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรพัยแ์ละการคา้หลักทรพัย ์

และการจดัจาํหน่ายหลักทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้

กระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด

กรณีหน่ึง ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือ

ต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ได ้

2. กองทุนมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ

สหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจัดใหมี้ขึ้ นและดําเนิน

กิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

ช่องทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัท

จดัการ และขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี :  

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888 
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เครื่องมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการมี

ดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เครื่องมือการกาํหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกาํหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มูลค่าขั้นตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee 

คือ รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee 

คือ 30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุน

และค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการ

อาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ

ปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Swing 

Pricing) (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่น

ได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือน้ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป 

เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัท
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จดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะกาํหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัทาํการน้ัน 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะ

พิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะเรียก

เก็บในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

(swing pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งกาํหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ย

สูตรการคํานวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing 

Threshold โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณา

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์อง

กองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่น

ใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้
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ขอ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทําได ้เพื่อให้

สามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกิน

กว่า Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  โดยท่ีมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณจาก

มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่า

การขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี 

รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Anti-Dilution Levies 

– ADLs แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่

ละครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพิ่มไดไ้ม่

เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ทําการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการ

พิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวันทําการน้ัน  ทั้งน้ี

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดําเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ําเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ี

เรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

พิจารณาใช้อัตรา Swing Factor ในอัตราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้
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ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และกาํหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัท

จดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ

การประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกิน

กว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยท่ีมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  คาํนวณจาก

มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่า

การขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี 

รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถกาํหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

(2) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม 

การใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนใน

กองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกับเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้

ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน 

ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณากาํหนดอตัราการเรียก

เก็บค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ี

ทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรับเพิ่มไดไ้ม่

เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวน

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 
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3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ทาํการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและ

หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิ

ท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดําเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ําเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ 

ADLs ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัทาํการน้ัน

ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรร

หน่วยลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณา

กาํหนดอตัรา ADLs ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

- การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จะตอ้ง

แจง้บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัทาํการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละกาํหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตรา

สาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัท

จดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  
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2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ร่วมกบัเคร่ืองมือ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ หากบริษัทจดัการพิจารณา

แลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนท่ี

เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จากตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีทาํใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏบิติักบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีทาํรายการดว้ย ทั้งน้ี 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเคร่ืองมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัท

จดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้า ซ่ึง

จะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือ

ช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

กองทุนปลายทางได ้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือ Notice Period ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใช้เคร่ืองมือน้ี โดยจะ

กาํหนดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัทาํการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 

Threshold ได ้บริษัทจดัการมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย

สินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน 

หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการ

ภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํไดเ้พื่อให้

สามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ี สดัส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 

เทียบกบั มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจดัการ

กําหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณากาํหนดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช้ 

Redemption Gate 

4. คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทาํรายการ

ในวนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก

ใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลําดับก่อน-หลังของคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาํสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้ม่ือ

บริษัทจดัการมีระบบงานสาํหรบัรองรบัการยกเลิกคาํสัง่ดงักล่าว และเม่ือบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัท

จดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate 

ท่ีประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพ

คล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบั

เพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะ

ปรับเพิ่มไดไ้ม่เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการ

กาํหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ไดแ้ก่ 

การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกาํหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ 
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(ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจัดการอาจพิจารณา

ยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยูใ่นรายการ และจะแจง้ใหผู้้

ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคาํสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทาํการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกับ

กองทุนปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

กําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน และกําหนด

ระยะเวลาท่ีจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยุดรับคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถดําเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัทําการ เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จาํเป็นตอ้งระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ อันเน่ืองจากเหตุ

จาํเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

รวมทั้งกรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี

เกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั 

1. ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

2. มีเหตุการณท่ี์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 
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3. มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึง

เหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้

ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี 

ทน.11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

- การดาํเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชาํระหน้ี (side pocket)  

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

การกาํหนดวิธีการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสาํคญัต่อมลูค่า

ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาํหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

เม่ือไดร้บั ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถใชว้ิธีการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดย

บันทึกมูลค่าทรัพยสิ์นดังกล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วันท่ีไดบ้ันทึกมูลค่า

ดงักล่าวเป็นผูมี้สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินภายหลงัจากท่ีสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นน้ันได ้
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สิทธิและขอ้จาํกดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จาํกดัการใชส้ิทธิออกเสียง : 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

 

ขอ้จาํกดัในการโอน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมายหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม 

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล 

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน 

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้เช่น กรณีการแกไ้ขหนังสือสมุดบญัชี

แสดงสิทธิท่ีเกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซ้ือขาย เป็นตน้ 

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้ 

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 สาํหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตาม

กฎหมาย 

 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้ับ

โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บั

โอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบ

ต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ

บริษัทจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยู่ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่มี

สิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน และไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจาํนําเป็นหลกัประกนั 
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การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็น

หลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือใน

บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในหวัขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสาร

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”) 

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษัท

จดัการกองทุนรวม : 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการ

ใช้ สิ ท ธิ ออก เ สี ย ง ใน ท่ีปร ะ ชุม ผู้ ถื อ หุ ้น ได้ต ามวิ ธี ก า ร ท่ีป ร ะกาศ ใน  website ขอ งบ ริษั ทจัดการ 

(www.kasikornasset.com) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน : 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ท่ี โทร. 1207, 0 2033 9999 หรือ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2230 2240-1 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไม่มี 

 

การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย : 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ี

อยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

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

กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุน  

 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์   กรรมการ 

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์    กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้ริหาร 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพ็ชราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายพีรภทัร ฝอยทอง   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

จาํนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ : 

จาํนวน 236 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565) 
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มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ : 

1,057,571,330,332.07  บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565) 

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน : 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ : 

ผูจ้ดัการกองหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

ชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน,  

University of Texas at Austin 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาการบญัชี (International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

พีรกานต ์ศรสีุข - Master of Science in 

Finance, London School of 

Economics and Political 

Science (LSE),  

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- Product Controller (Associate) 

Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE 

BANK (LONDON, UNITED KINGDOM) 

-Risk & Control Analyst 

Exotic Trade Review (Equity & Rates 

Derivatives), DEUTSCHE BANK (LONDON, 

UNITED KINGDOM) 

วีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

- ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

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

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

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โทร.02-777-7777 

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

 ธนาคารออมสิน โทร.1115 

http://www.kasikornasset.com/
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 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-274-9400 

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั โทร. 02-820-0100 

 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลธ ์คอนเซปท ์จาํกดั โทร. 02-250-7907-9 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จาํกดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จาํกดั โทร. 02-026-5100 

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

 บริษทัหลกัทรพัย ์เคเคพี ไดม ์จาํกดั  

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

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

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

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

 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั โทร. 02-672-5999 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไพน์ เวลท ์โซลูชัน่ จาํกดั โทร. 02-095-8999 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จาํกดั โทร. 02-695-5555 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-205-7000 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จาํกดั โทร. 02-697-3700 

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จาํกดั โทร. 02-949-1000 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จาํกดั โทร. 02-207-2100 
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 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกดั โทร. 02-030-3730 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั โทร. 1240 กด 8 

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

นายทะเบียนของกองทุน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์: ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2230 2240-1 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี : 

นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ  

นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

นางสาวโชติมา กิจศิรกร 

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

นางสาวนันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์

นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ์

นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์ 

นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั 

นางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 

นางสาวอริสา ชุมวิสูตร 

นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์

นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 

 

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20)  

เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

อตัราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) 

- การลงทุนในหน่วย CIS ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

- การลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ลงทุนไม่เกิน ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ

สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหน่ึง ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋

แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือสถาบนั

การเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ธนาคารพาณิชย ์

บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์และบรรษัทตลาดรอง

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การทาํธุรกรรม reverse repo ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การทาํธุรกรรม securities lending ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

Total SIP ไดแ้ก่ 

- การลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายใน

กระดานซ้ือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 

หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ และหรือตรา

สารทุนท่ีซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผู้

ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งแกไ้ขเหตุท่ีอาจทาํใหมี้การเพิก

ถอนตราสารดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือของ

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

- การลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีไม่ได้

อยูใ่นระบบของ Organized Market หรือเทียบเท่า 

- การลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัตํา่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้

หรือไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 15 

- การลงทุนในหน่วย CIS ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ลงทุนไม่เกิน ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

- การทาํธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลด

ความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่
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อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

- การลงทุนในหุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

(รวมทุกกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการของบริษัทจดัการ) 

- การลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนของผู้

ออกรายใดรายหน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทาง

การเงิน (financial liability) ของ

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน 

- การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS 

ของกองทุนท่ีออกหน่วยน้ัน 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ตั้งแตว่นัท่ี 1 พฤศจกิายน ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม เป็นระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

รายการท่ีเรียกเก็บ อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 64/65 

1. คา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ)(3) 

1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ท่ีประมาณการได ้

    

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 1.07 1.18* 1.28 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.03 0.03 0.03 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.08 0.08 0.08 

1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ท่ีประมาณการไม่ได ้

ตามท่ีจ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี 

   

 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรก 

ไม่เกิน 1.07 ของจาํนวน

เงินทุนของโครงการ 

- - - 

 ค่าโฆษณาภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรก 

ไม่เกิน 1.07 ต่อปีของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - - 

 ค่าใชจ้่ายในการจ่ายเงินปันผล ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 - 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(4) ตามท่ีจ่ายจริง 0.02 0.01 0.01 

รวมค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด(5) ไม่เกิน 4.0125 ตอ่ปี 1.21 1.31 1.40 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)  

2.1 ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 3.00 1.50 1.50 1.50 

2.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไม่เกิน 3.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

2.3 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนของกองทุนตน้ทาง หรือค่าธรรมเนียมการขาย

ของกองทุนปลายทาง แลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 

3. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

3.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.3 ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อ

หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

3.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัท

จดัการ หรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

 

* บริษัทจัดการปรบัเพ่ิมค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเป็น 1.2840% ต่อปี ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ตั้งแต่วนัท่ี 7 พ.ค. 2564 เป็นตน้ไป 

 

(1) บริษัทจดัการอาจเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าว

เพ่ิมข้ึน 
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(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้  

(3) มูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการ

จดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4) คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

(5) ไมร่วมคา่นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรพัย ์
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของ 

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุน วนัท่ี 31 ตลุาคม 2565 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

 
 

รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุน

ลงทุน หรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
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รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุน กบัเกณฑม์าตรฐาน 
 

(1) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏทิินยอ้นหลงั  

                                                                    (% ต่อปี) 

ปี 2557* 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -0.68 4.23 -15.51 17.80 0.42 19.21 22.32 10.88 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -0.38 10.10 -7.37 17.03 0.80 20.84 12.78 24.12 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน 
15.09 18.85 18.12 9.81 15.67 13.15 24.95 13.12 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 
14.49 15.12 13.79 7.85 13.83 11.52 25.58 10.53 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัทาํการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

 

(2) ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 

  ตั้งแตต่น้

ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%ตอ่ปี) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

10 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแต่

จดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -9.97 -2.48 -1.61 -8.61 10.27 8.48 N/A 5.32 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -6.83 -1.92 0.70 -3.16 12.02 10.09 N/A 8.36 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน (%ตอ่ปี) 
22.63 22.43 23.15 21.33 20.27 18.17 N/A 17.52 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของตวัช้ีวดั (%ตอ่ปี)** 
18.40 18.77 18.97 17.28 18.80 16.59 N/A 15.34 

 

** ตวัช้ีวดัของกองทุน คือ ดชันี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) (100%)  

ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทนรอ้ย

ละ 90 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัคา่สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทนรอ้ยละ 10 

ทั้งน้ี ก่อนวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนใชด้ชันี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) (100%) ปรบั

ดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกบัคา่สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 75% และ

ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัคา่สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 25% เป็นดชันีช้ีวดั 

*** ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ

กองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือนับตั้งแต่จดัตั้ง

กองทุน ในกรณีท่ีกองทุนจดัตั้งมาไม่ถึง 5 ปี) จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -27.87%  
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จาํกดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลักษณ์ตัวอกัษรแสดงผลการจดัอนัดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจาํนวน 8 

อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัตํา่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและ

ยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณมี์ความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงตํา่มาก บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ใน

ระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัตํา่ บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสงู

กว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี

ความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

อนัดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุด และมีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและ

คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํา่มาก มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืน

เงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ 

มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงตํา่ มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบั

เครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

 

’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัตราสารท่ีไดร้ับการจดัอันดับท่ีสูงกว่า มี

ความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือ

เทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่า  อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตตํา่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตใน

ระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings) 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

อนัดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นสาํหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขั้นสูงสุดในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกาํหนดเม่ือเปรียบเทียบ

กบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอืน่ๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกาํหนดโดย

ฟิทช์ โดยอันดับความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้ําหรับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหก้บัตราสารทางการเงินท่ี

ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้

เพิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีกาํหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามกาํหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่อาจ

เทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ความสามารถในการชาํระ

หน้ีดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่า 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวสาํหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช์

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกบั

ผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือ

คํ้าประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

โดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ

ชําระหน้ีโดยตรงตามกาํหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความ

น่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไร

ก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการชาํระหน้ีไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ี

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดบั เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติม

ต่อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือสาํหรบัประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบั

ความน่าเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อทา้ยดังกล่าวสําหรับอนัดับความน่าเช่ือถืออนัดบั 

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

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อก

ตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสงูสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัท

ผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผู้

ออกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้ับการชําระหน้ี

น้อยกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความ

เส่ียงจากความไม่แน่นอนในการดําเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลให้

บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้ับการชําระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีอยู่ในปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

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

เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการชาํระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดับเครดิตท่ี P-1 สาํหรับเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 สาํหรบัเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบั

ท่ียอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตตํา่หรือน่ากงัวลและมี

ความไม่แน่นอนในความสามารถในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้ับจาก Standard & Poor’s 

บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสงูสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัท

ผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผู้

ออกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้ับการชาํระหน้ี

น้อยกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความ

เส่ียงจากความไม่แน่นอนในการดําเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลให้

บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้ับการชําระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีอยู่ในปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
 

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือท่ีเรียกว่ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ

การลงทุนไดภ้ายหลงัการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือ ตวัแทนหรือนายหน้าประกนั

ชีวิตท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี การซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้กาํหนด และ

วิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน

จึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนก่อนตดัสินใจ และ

บริษัทประกนัชีวิตอาจจะใชว้ิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit-

Linked Life Policy) ได ้ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดย

ประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีดงัน้ี ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ 

(1) มูลค่าขั้นตํา่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ

ในบญัชีขัน้ตํา่  

ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตน้ัน บริษัทจดัการไม่กาํหนดมูลค่าขั้นตํา่ของการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน มูล ค่าขั้นตํ ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูล ค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ ่า   

อยา่งไรก็ตาม แบบประกนัชีวติควบการลงทุน มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนั ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ใชสิ้ทธิตามกรมธรรมป์ระกนัได ้เช่น การเวนคืนกรมธรรม ์และมีสิทธิในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เลือกสดัส่วน

การลงทุนแต่ละกองทุน การขอสบัเปล่ียนกองทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน ซ่ึงแบบประกนั

ชีวิตควบการลงทุนน้ีมีค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกันชีวิต เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นตน้ ดังน้ัน 

บริษัทประกนัชีวิตอาจมีขอ้กาํหนดในเร่ืองมลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืน 

จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํา่ และจาํนวนหน่วยลงทุน

คงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ ซ่ึงอาจแตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์

ประกนัชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาขอ้กาํหนดดังกล่าวได ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์และหรือ

เอกสารประกอบการขายท่ีจดัทาํโดยบริษัทประกนัชีวิต  

 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกนั

ชีวิต หรือตัวแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด โดยชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด 

ทั้งน้ี ระยะเวลาในการสัง่ซ้ือจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

โดยคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารและเงินจองซ้ือครบถว้น และไดพ้ิจารณา

อนุมติักรมธรรมแ์ลว้ และจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขาย

หน่วยลงทุนแลว้ เพ่ือใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผูล้งทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนได ้

เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต อาจปฏิเสธคาํ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต พิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อ

ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต และหรือคาํสัง่ดงักล่าวหรือผูล้งทุนเป็น

บุคคลท่ีอาจเขา้ข่ายลักษณะการกระทําผิดการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายท่ี



กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุน                                                 51 

เก่ียวขอ้งการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรือผูล้งทุนเขา้เง่ือนไขเป็นบุคคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตมี

ขอ้สงวนสิทธิในการพิจารณารบัประกนั  

 

(3) การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(3.1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน

ผ่านบริษัทประกนัชีวิต ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตอาจกาํหนดมูลค่าขั้นตํา่ในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขใน

การขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และหรือเอกสารการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต 

โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด และคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

จะมีผลเม่ือบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถว้น ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตน้ันๆ  

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจาํนวนหน่วย

ลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือในกรมธรรม ์ 

(3.2) การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

บริษัทประกนัชีวิตอาจดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจาํทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุน

มาชาํระค่าการประกนัภยั ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์ตามอตัราและ

วิธีการท่ีกาํหนดในกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็น

รายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสุดไดต้ามช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยใน

เอกสารประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต  

 

(4) การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวิตภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งใน

ต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ประกาศกาํหนด บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าท่ีตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากบริษัทจดัการใหแ้ก่ผู้

ลงทุนท่ีซ้ือประกนัชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา และมีวิธีการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะ

เป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน  

 

(5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บับริษัทประกนัชีวิตภายใตก้รมธรรมป์ระกนั

ชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วนัทําการนับตั้งแต่วนัถัดจากวันสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัท

จดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนั

ชีวิตควบการลงทุน อน่ึง บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และการ

ขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) (3.1) ภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน  
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(6) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรม ์โดยส่งคาํสัง่ตามแบบฟอรม์ท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวม

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนดไวเ้ท่าน้ัน โดยตอ้งเป็นการทาํรายการผ่านบริษัท

ประกนัชีวิต การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง 

(กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการนํา

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซ่ึงไดห้กัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน(ถา้มี) เพื่อนําไป

ชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กิดรายการดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วย

ลงทุน  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราวและหรือถาวรใน

กรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ี

จาํนวนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางตํา่กว่าจาํนวนขัน้ตํา่ท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนดในการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนเม่ือส้ินวนัทาํ

การท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ และทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี)  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนเม่ือส้ินวนัทาํการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง หรือวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทประกนัระบุ

ใหเ้ป็นวนัทําการซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง โดยจะตอ้งเป็นวนัทําการท่ีบริษัทถือว่าไดร้บัชาํระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนแลว้ ทั้งน้ี มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายและราคารบัซ้ือคืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน

ขา้งตน้จะตอ้งเป็นราคาท่ีไดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

 

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกันชีวิตทุกวนัและเวลาทําการตามท่ี

บริษัทประกนัชีวิตกาํหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ใหช้ดัเจน ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตขอสงวนสิทธิท่ี

จะไม่ดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือ

กรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะยกเลิกคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวทนัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้้

ถือหน่วยลงทุนทราบ  

ผูล้งทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนน้ันได้

เสร็จส้ินสมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือยืนยนัการทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 

30 วนัทาํการ นับแต่วนัท่ีไดด้าํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน สาํหรบักรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติั

และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรบัคาํสัง่ครั้งแรก หรือสรุปส่ง

เป็นรายงานรายปี แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนไดต้ามวิธีท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตกาํหนด  
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(7) วนัและเวลาในการขายหน่วยลงทุน รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือ ขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตไดทุ้กวนัและเวลาทาํการท่ี

บริษัทประกนัชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถทาํรายการเก่ียวกบักองทุน ไดแ้ก่ การซ้ือหน่วยลงทุน 

(การชาํระเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต) 

การสบัเปล่ียนกองทุน การสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติัได ้โดยส่งคาํสัง่ตาม

แบบฟอรม์และปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด  

 

(8) สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี

เพียงอยา่งเดียว ดงัน้ี  

(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณี

ใดทั้งส้ิน  

(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็น

หลกัประกนั  

(ค) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประชีวิตควบการลงทุน

ภายใน 15 วนัหลังจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการ

ขายหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนและไดท้าํรายการขายคืนหน่วยลงทุนแลว้  

(ง) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเม่ือซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกนั

ชีวิตจะทาํหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคาํสัง่ซ้ือและขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนาม

ของบริษัทประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้บัขอ้มลู

กองทุนอาจล่าชา้กว่าไดร้บัจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นตน้  

(จ) สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบ้ียประกนัในการลงทุนในกองทุนรวม  

(ฉ) สิทธิในการขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(ช) สิทธิในการไดร้บัทราบรายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีรบัจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ี

เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตน้ัน  

(ซ) สิทธิในการรับทราบขอ้มูลเก่ียวกับช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งช่ือ และเลขท่ี

ใบอนุุญาตตวัแทนประกนัชีวิต  

(ฌ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัคาํแนะนําเพื่อซ้ือหน่วย

ลงทุนน้ัน ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(ญ) สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อ

การตดัสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขั้นตอนการดาํเนินการเพื่อการควบ

กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นตน้  

(ฎ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ี

ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซ้ือกรมธรรม ์รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืนหน่วย

ลงทุน เป็นตน้  

(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรบัการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  

(ฐ) สิทธิในการรอ้งเรียนผ่านช่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียนตามท่ีบริษัทกาํหนด  

บริษัทจดัการ และบริษัทประกนัชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบติัอื่นของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั
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และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมี

อาํนาจอื่น  

 

(9) การจดัส่งรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(1) การจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาํปีของกองทุน  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูด้ําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปีใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

หลงัจากท่ีไดร้บัเอกสารจากบริษัทจดัการ  

(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงสถานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินดงักล่าวไดท้างโทรศพัท ์หรือช่องทางอืน่ท่ีบริษัทประกนัชีวติกาํหนด หรือ

ร้องขอรายงานแสดงสถานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหน่ึงครั้งโดยไม่เสีย

ค่าธรรมเนียม  

 

(10) ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บจากบริษัทประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน  

บริษัทจดัการอาจยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายและหรือค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บับริษัท

ประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกนัชีวิตอาจพิจารณาเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต

ควบการลงทุนหรือตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด  
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุน ทั้งน้ีผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค 

โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุน  ไม่ไดข้ึ้ นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใช้

อา้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม

ไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ www.kasikornasset.com 

3. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี 

ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้

บริษทัจดัการ ตวัแทน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

และประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัท

จดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีกําหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ี

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

(www.sec.or.th) 

8. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั และส่วนขอ้มูลกองทุน

รวม 

9. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่า

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือได้

ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 
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