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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2566 
 

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคมั 

K Global Income Fund : K-GINCOME 

 

คาํเตือนท่ีสาํคญั 
กองทุนน้ีมีการลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือตํา่กว่าอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้หรือท่ีไม่มีการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือ ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงท่ีสูงกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทัว่ไป เช่น ความเส่ียงจากการ

ผิดนัดชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (credit risk) หรือความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity 

risk)  ซ่ึงส่งผลให้ผู ้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจํานวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน  

ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินคืนตามท่ีระบุในรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

 

สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมผสมต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) / กองทุนรวมเพื่อ

การออม 

 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน : 

- เน้นลงทุนในกองทุน  JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD 

(hedged) (กองทุนหลกั) 

- กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนตราสารหน้ี ตราสารทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย ์(REITs) ซ่ึงออกโดยผูอ้อกตราสารทัว่โลก 

- ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 

 

จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 30,000 ลา้นบาท  

 

รอบระยะเวลาบญัชี : 31 พฤษภาคม 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนออกเป็น 5 ชนิด ดงัน้ี 

1. ชนิดสะสมมูลค่า (K-GINCOME-A(A)) เหมาะสาํหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุนต่อเน่ืองเพื่อการเติบโต

ของเงินทุนในระยะยาว 

2. ชนิดรบัซ้ือคืนอตัโนมตัิ (K-GINCOME-A(R)) เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการรายรบัสมํา่เสมอ โดยจะ

มีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัสูงสุดไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี 

3. ชนิดเพ่ือการออม (K-GINCOME-SSF) เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการออมเงินระยะยาวและไดร้บัสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งไดร้บัผลตอบแทนสมํา่เสมอจากเงินปันผล 
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4. ชนิดผูล้งทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) (K-GINCOME-C(A)) เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนท่ีไดร้บัการยกเวน้

หรือปรบัลดค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน ท่ีตอ้งการรบัผลตอบแทนจากส่วน

ต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผูล้งทุนซ่ึง

อยู่ภายใตก้ารใหบ้ริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนําการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model 

หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือ

เปล่ียนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการจะแจง้วนัเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มพเิศษ(สะสมมลูค่า) ใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหน้าทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่มพิเศษ(รบัซ้ือคืนอตัโนมตัิ) (K-GINCOME-C(R)) เหมาะสําหรบัผูล้งทุนท่ีไดร้บัการ

ยกเวน้หรือปรบัลดค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน ท่ีตอ้งการรบัผลตอบแทน

จากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั เช่น ผูล้งทุนซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารใหบ้ริการบริหารพอรต์หรือบริการ

แนะนําการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้

ลงทุนอื่นท่ีบริษัทจดัการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจดัการจะประกาศ

ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการจะแจง้วนัเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มพิเศษ(จ่ายเงินปันผล) ใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหน้าทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

อายโุครงการ : ไม่กาํหนด 

 

นโยบายการลงทุน :  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – 

Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) (กองทุนหลัก) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียรอบระยะเวลา

บญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน กองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตรา

สารแห่งหน้ี หรือหลักทรัพยอ์ื่นในต่างประเทศ โดยอยู่ภายใต ้JPMorgan Investment Funds ท่ีจดทะเบียนใน

ประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) หน่ึงในสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities 

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

Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลกัมิไดเ้ป็นกองทุนรวม

ประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  

 

บริษัทจัดการจะส่งคําสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปท่ีประเทศฮ่องกง โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์

สหรฐัอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลกั ซ่ึงประเทศฮ่องกงจะส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนดงักล่าวไปยงัประเทศ

ลกัเซมเบิรก์ต่อไป ในขณะท่ีกองทุนหลกัลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลารส์หรฐัฯ ยู

โร เป็นตน้ โดยมีสกุลเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินอา้งอิง ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี

จะส่งคําสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund ในประเทศ

อื่นๆ นอกเหนือจากประเทศฮ่องกง และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินหลักในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความ

เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะคาํนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั โดยบริษัทจดัการ

จะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ีสาํนักงาน

ของบริษัทจดัการและหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  
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ในปัจจุบันกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนท่ี

เสนอขายออกเป็นคลาส (Class) ซ่ึงจะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือและมลูค่า

คงเหลือขั้นตํา่ อตัราค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายของแต่ละกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณา

เปล่ียนแปลง Class ท่ีลงทุน โดยคาํนึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญัและไม่ถือว่าเป็น

การดาํเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

 

สาํหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง ตราสารแห่งหน้ีหรือเงิน

ฝาก หรือ หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นในต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

สาํหรบัการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายในประเทศ ไดแ้ก่ เงินฝาก ตราสารทาง

การเงิน และลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต โดยมี

อายุของตราสาร หรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงินแลว้แต่กรณี ตํา่กว่า 1 ปี เพื่อการดําเนินการของ

กองทุน รอจงัหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสาํหรบัการอื่นใดอนัมีลกัษณะ

ทาํนองเดียวกนัน้ี ทั้งน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Notes)  

 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อลดความเส่ียง (Hedging) และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังน้ัน กองทุนหลักจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุน

รวมอื่น  

 

ทั้งน้ี กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคมั อาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงเท่าน้ัน โดยใน

สภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจ

พิจารณาป้องกนัความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ยกตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การเงินซ่ึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียงตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน เป็นตน้  

 

*** กองทุนเปล่ียนชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global 

Income Fund, Class A (mth) - EUR เป็ น  JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I 

(mth) - USD (hedged) โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

 

ลกัษณะสาํคญัของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund :  

ช่ือกองทุนหลกั 
JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund,  

Class I (mth) - USD (hedged) 

วนัจดัตั้งกองทุน 11 ธนัวาคม 2551 

Morningstar Category USD Moderate Allocation 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

สกุลเงิน สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

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

ผูจ้ดัการกองทุน (Investment 

Manager) 
J.P. Morgan Investment Management Inc.   

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

ISIN LU2293733585    

Bloomberg Ticker JPMUHID:LX   

ตวัช้ีวดั 

ดชันี Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total 

Return Gross) Hedged to USD (40%) 

ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD (35%)  

ดชันี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) 

Hedged to (25%)  

Website www.jpmorganassetmanagement.com 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Initial Charge): ไม่มี  

• ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge): ไม่มี  

• ค่าธรรมเนียมการจัดการและท่ีปรึกษาการลงทุนต่อปี (Annual Management and Advisory Fee): รอ้ยละ 

0.60 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

• ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานและการบริหารงาน (Operating and Administrative Expenses): รอ้ยละ 0.11 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

• ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุน: รอ้ยละ 0.72 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

ในกรณีท่ีกองทุนหลกัคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนนํา

เงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเ้งินจาํนวน

ดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคท่ี์จะสรา้งผลตอบแทนสมํา่เสมอจากการลงทุนในหลกัทรพัยท์ัว่โลกท่ีสรา้งรายได ้และ

ตราสารอนุพนัธ ์(Financial Derivative Instruments) 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั : 

• กองทุนหลกัจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหน้ี ตราสารแห่งทุน และหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย ์(REITs) ซ่ึงออกโดยผูอ้อกตราสารทัว่โลก รวมถึงประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging 

Market)   

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัยอ์ื่นๆ ซ่ึงรวมถึงหลกัทรพัยท่ี์สามารถแปลงสภาพได ้และสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปล่ียน  

• กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non – 

investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities)  
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• กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธเ์พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุน และเพื่อลดความ

เส่ียงของกองทุน (Hedging) ตราสารดงักล่าว เช่น ฟิวเจอรส์ (Futures), ออปชัน่ (Options), สญัญาการ

ส่งมอบทรพัยสิ์นท่ีมีสภาพคล่อง (Cash settlement) ในการชาํระหน้ีหรือชาํระค่าสินคา้ตามสญัญาโดยกนั

เฉพาะส่วนต่าง (Contract for difference), สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward contracts) สําหรับตราสารทาง

การเงินและออปชัน่ของสญัญาดงักล่าว, ตราสารท่ีอา้งอิงกบัอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณท่ี์มีผลต่อ

ความสามารถในการชาํระหน้ี (Credit linked instruments), Mortgage TBAs และสญัญาสวอป และตรา

สารอนุพนัธท่ี์อา้งอิงกบัตราสารหน้ีอื่นๆ สกุลเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี (Credit) 

• กองทุนหลกัอาจถือครองเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาสภาพคล่องของ

กองทุน 

• กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ท่ีอยู่ภายใต้กฎ  Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities (UCITS) และ Undertaking for Collective Investment (UCIs) อื่นๆ 

• กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินยูโรป (EUR) และอาจ

ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน หรืออาจบริหารจดัการให ้Currency exposure ใกลเ้คียงกบัดชันีช้ี

วดัของกองทุน 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD 

(hedged) : 

 1 เดือน 3 เดือน 1 ปี ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(ตอ่ปี) 

JPMorgan Investment Funds – Global 

Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) 

-0.59% -2.55% -3.33% 0.39% 

ตวัช้ีวดัของกองทุน JPMorgan Investment 

Funds – Global Income Fund, Class I (mth) 

- USD (hedged) 

0.03% -4.62% -4.75% -1.74% 

หมายเหตุ:   

- ขอ้มลูจาก Factsheet ของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) 

- USD (hedged) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มลูท่ีเป็นปัจจุบนัไดท่ี้ 

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-global-income-i-mth-

usd-hedged-lu2293733585# 

- ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : 

K-GINCOME-A(A) : ไม่จ่ายเงินปันผล 

K-GINCOME-A(R) : ไม่จ่ายเงินปันผล 

K-GINCOME-SSF : จ่ายเงินปันผล 

K-GINCOME-C(A) : ไม่จ่ายเงินปันผล 

K-GINCOME-C(R) : ไม่จ่ายเงินปันผล 
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กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในกรณีท่ีกองทุนมีกาํไรสะสมและจะ

ไม่ทาํใหเ้กิดผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลน้ัน โดยในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละ

ครั้งจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

1. จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบ้ียรบัท่ีไดร้บัจากทรพัยสิ์นของกองทุน  

2. จ่ายในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 30 ของกาํไรสะสมดงักล่าว หรือกาํไรสุทธิในรอบนะยะเวลาบญัชีท่ีจ่ายเงินปันผล

น้ันแลว้แต่จาํนวนใดจะตํา่กว่า  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีท่ีเงินปันผลต่อหน่วยท่ีคาํนวณได้

ตํา่กว่า 0.25 บาท 

 

ตวัช้ีวดั (Benchmark) : 

1.ดชันี Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40%)  

2. ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD (35%) 

3. ดชันี Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD (25%)  

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทนร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทนรอ้ยละ 10 

 

ทั้งน้ี กองทุนมีการเปล่ียนแปลงดัชนีช้ีวัดเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนของกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี  

8 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

นโยบายการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน : ในสภาวการณป์กติ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุน 

 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน : ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนท่ีกองทุนไดร้ับจากเงินปันผลหรือ

กาํไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน : 

 ผลการดาํเนินงานของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน  

 ภาวะตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศท่ีกองทุนหลกัลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนหลกัลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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ปัจจยัความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของ

ตลาดเงินตลาดทุน อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ี

กองทุนลงทุนไว ้และส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักใหมี้สัดส่วนการลงทุนท่ี

เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และภาวะตลาดเงินซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลกั  

 

 ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) เป็นความเส่ียงท่ีราคาตราสารท่ี

กองทุนหลกัลงทุนอาจเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อก

ตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทาํกาํไรของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนหลกัลงทุนไว ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง ผูจ้ดัการกองทุนหลกัมีการคดัเลือกตราสาร และวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ รวมทั้ง

ติดตามสถานการณ์การลงทุนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของตราสารท่ี

กองทุนหลกัลงทุน 

 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) ในตลาดเงินระหว่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย

ปรบัตวัจากปัจจยัดา้นอุปสงคแ์ละอปุทานซ่ึงไดร้บัอิทธิพลจากเศรษฐกิจในระดบัมหภาค การเก็งกาํไร และ

การแทรกแซงของธนาคารกลางหรือรฐับาล ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใน

แต่ละตลาดท่ีกองทุนไปลงทุนส่งผลกระทบต่อราคาของหน่วยลงทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง กองทุนหลกัมีการติดตามวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตรา

สารอยา่งสมํา่เสมอและต่อเน่ืองทาํใหส้ามารถลดความเส่ียงดา้นน้ีลงได ้

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) เกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมี

ฐานะการลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ซ่ึงอาจทําใหมู้ลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนมีความผันผวนจากนโยบาย

การเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศ ความขดัแยง้ทางการเมืองหรือสงคราม การเปล่ียนแปลงนโยบายการ

ปกครอง การเปล่ียนแปลงนโยบายภาษี ขอ้จาํกัดดา้นการลงทุนต่างประเทศ ความผันผวนของสภาวะ

เศรษฐกิจ และการพฒันาทางดา้นกฎหมายและขอ้บังคบัของประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนหลกัลงทุน ซ่ึงอาจ

ส่งผลต่อราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมือง

ของประเทศท่ีกองทุนหลกัลงทุนอย่างสมํา่เสมอ รวมทั้ง กองทุนหลกัมีกระบวนการพิจารณาการคดัเลือก

ตราสารท่ีมีคุณภาพ วิเคราะหปั์จจยัพื้ นฐานของตราสารน้ันๆ เพื่อใหสิ้นทรพัยท่ี์ลงทุนมีคุณภาพและมีการ

กระจายการลงทุนท่ีเหมาะสม  

 

 ความเสี่ยงจากกฎขอ้บังคับต่างๆ (Regulatory Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึง

มกัจะเผชิญกบัความเส่ียงจากหลายปัจจยั เช่น การเขา้แทรกแซงภาคเอกชนของรฐับาล ขอ้จาํกดัเร่ืองการ

เขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาด

หลักทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จาํกดั

หรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้  
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แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมือง

ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสมํา่เสมอ  

 

 ความเส่ียงจากขอ้จาํกดัการนาํเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรฐับาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ 

ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนอาจไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือ

ช้ีชวน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการนําเงินกลบัประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 

 สภาพคล่องของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) เกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่าย

หลกัทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุน

ทาํการซ้ือขายหลกัทรพัยอ์าจจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน ความเส่ียงขา้งตน้

อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหลักท่ีมีสภาพคล่อง และมี

เง่ือนไขการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

ทาํใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทาง

การเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกาํไรค่าเงิน เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง

ดา้นอัตราแลกเปล่ียนอย่างระมัดระวงัเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ์ ณ ขณะน้ัน อย่างไรก็ตาม ใน

สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าวอาจ

ไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมดด 
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ปัจจยัความเสี่ยงเพ่ิมเติมของกองทุนหลกั 

• มลูค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้ น และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัเงินคืนน้อยกวา่เงินลงทุนเร่ิมแรก 

• ผูล้งทุนอาจไดร้ับผลตอบแทนแตกต่างกันไปในแต่ละปีขึ้ นอยู่กับเงินปันผลและกําไรส่วนเกินทุนของ

ทรพัยสิ์นท่ีกองทุนหลักลงทุนไว ้ซ่ึงผลตอบแทนจากกาํไรส่วนเกินทุนอาจติดลบในบางปีและไม่มีการ

รบัประกนัเงินปันผล 

• มลูค่าของหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุนอาจลดลงหรือเพิม่ขึ้ นตามผลประกอบการของแต่ละบริษัทและ

สภาวะตลาดโดยทัว่ไป 

• มลูค่าของหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหน้ีอาจเปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยสาํคญัขึ้ นอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจและ

อตัราดอกเบ้ีย รวมถึงความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์ผูอ้อกหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหน้ีอาจไม่

สามารถชาํระหน้ีไดห้รืออาจถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ ความเส่ียงน้ีจะสูงขึ้ นสาํหรบัการลงทุนใน

ประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าอนัดบั

ท่ีสามารถลงทุนได ้(Below Investment Grade) 

• นอกจากน้ี ประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) มกัจะเผชิญกบัความเส่ียงสูงกว่าตลาดของ

ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ทั้งความเส่ียงจากสถานการณ์การเมือง กฎขอ้บังคบัต่างๆ และความผนัผวนของ

เศรษฐกิจ ความไม่พรอ้มของระบบการชําระราคาและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ ความไม่โปร่งใส และ

ความเส่ียงทางดา้นการเงิน อีกทั้งอตัราแลกเปล่ียนของประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่จะค่อนขา้งผันผวน 

นอกจากน้ี ตราสารหน้ีท่ีออกโดยประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่และตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่

กว่าอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Below Investment Grade) มกัจะผันผวนมากกว่าและมีสภาพคล่องตํา่

กว่าตราสารหน้ีท่ีออกโดยประเทศท่ีพฒันาแลว้และตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ี

สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ตามลาํดบั  

• ความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) จะไม่

สามารถนํามาอา้งอิงกบัการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือได ้

• การลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภท REITs อาจมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและความผนัผวนของราคาอนั

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบ้ีย 

• มูลค่าของตราสารอนุพันธ์ (Derivative instruments) มีความผันผวนมาก เน่ืองจากหากมูลค่าของ

สินทรพัยอ์า้งอิงเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยจะทาํใหมู้ลค่าของตราสารอนุพนัธมี์การเปล่ียนแปลงอยา่งมี

นัยสาํคญั ดงัน้ัน การลงทุนในตราสารอนุพนัธอ์าจส่งผลใหก้องทุนขาดทุนมากกว่ามลูค่าเงินลงทุน 

• การเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อเงินลงทุนได ้

การป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงอาจจะช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปล่ียนน้ันอาจจะไม่ประสบผลสาํเร็จเสมอไป 

 

ความเส่ียงของกองทุนหลกั (ขอ้มูลบางสว่นจากภาคผนวก 4 – ปัจจยัเสี่ยง ในหนงัสือช้ีชวนของกองทุน

หลกั) : 

1. การจา่ยเงินปันผล 

Class ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลอาจจ่ายเงินปันผลจากทั้งส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนและส่วนของกาํไรส่วนเกิน

ทุนท่ีรับรูแ้ลว้และยงัไม่รบัรูห้รือส่วนเงินทุน โดยการจ่ายเงินปันผลอาจส่งผลใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนลดลงและ

ลดทอนอตัราการเติบโตในระยะยาวของส่วนเงินทุนลง 
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โดย Class (mth) ท่ีกองทุนลงทุนน้ันใหค้วามสาํคญักบัการจ่ายเงินปันผลมากกว่าการเติบโตของส่วนเงินทุน 

ในการคาํนวณอตัราการจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมการจดัการและท่ีปรึกษาการลงทุนต่อปีรวมถึงค่าใชจ้่าย

ในการดาํเนินงานและการบริหารงานจะถูกนําไปคาํนวณในส่วนเงินทุนเท่าน้ันและจะไม่กระทบในส่วนของ

การจ่ายเงินปันผล 

 

2. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(Derivative Risks)  

2.1 สญัญาฟิวเจอรส์ (Futures) และออปชัน่ (Options) 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในออปชัน่ (Options) และสญัญาฟิวเจอรส์ (Futures) ท่ีอา้งอิงกบัหลกัทรพัย ์ดชันี 

และอตัราดอกเบ้ีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ภายใต้

ขอ้จํากัดการลงทุนของกองทุนหลักท่ีระบุใน “ภาคผนวก 2 – ขอ้จํากัดและอํานาจหน้าท่ีในการลงทุน” 

นอกจากน้ี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชัน่ (Options) และสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปล่ียน เพื่อลดความเส่ียงตลาด ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และความ

เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม กองทุนมีความเส่ียงท่ีสถานการณ์ตลาดอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ ์

เช่น ปัจจยัต่างๆ เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีแตกต่างไปจากทิศทางกองทุนท่ีตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง เป็นตน้ 

โดยทา้ยท่ีสุด กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) หรือเพื่อสรา้งผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับตัวช้ีวัดภายใต้ขอ้จํากัดการลงทุนของ

กองทุนหลกั 

การทาํธุรกรรมสญัญาฟิวเจอรส์ (Futures) น้ันมีความเส่ียงสูง การวางเงินประกนัขัน้ตน้ (Initial Margin) น้ัน

มีมูลค่าน้อยเม่ือเทียบกับมูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์ส ดังน้ัน ธุรกรรมดังกล่าวจึงมีอัตราทด (Geared หรือ 

Leveraged) ในการลงทุนสูง แมต้ลาดจะเคล่ือนไหวเพียงเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลกระทบอยา่งมากต่อผูล้งทุนได ้

การทําธุรกรรมสัญญาออปชัน่ (Options) น้ันมีความเส่ียงสูงเช่นกัน การออกหรือขาย (Writing หรือ 

Granting) ออปชัน่น้ันเผชิญความเส่ียงสูงกว่าการซ้ือออปชัน่ 

 

2.2 ความเส่ียงจากอตัราทดในการลงทุน (Leverage Risk) 

การลงทุนในตราสารอนุพนัธจ์าํเป็นตอ้งมีการวางเงินประกนัขั้นตน้ (Initial Margin) ซ่ึงมีมลูค่าน้อยเม่ือเทียบ

กับมูลค่าของสัญญา ดังน้ัน การลงทุนดังกล่าวจึงมีอัตราทด (Geared) ในการลงทุนสูง ซ่ึงทําให้ให้การ

เปล่ียนแปลงราคาของสินทรพัยอ์า้งอิงเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนอยา่งมากได ้การลงทุนใน

ตราสารอนุพนัธจ์ึงอาจทาํใหผู้ล้งทุนขาดทุนมากกว่าเงินลงทุนเร่ิมตน้ได ้

 

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธน์อกตลาดหลกัทรพัย ์(OTC Derivative Transactions) มี

ความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหน้ีของคู่สญัญา (Counterparty default) 

โดยทัว่ไป การซ้ือขายตราสารนอกตลาดหลกัทรพัยน้ั์นมีหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลท่ีเขม้งวดน้อยกว่าการทํา

ธุรกรรมในตลาดหลกัทรพัย ์ซ่ึงทาํใหก้ารทาํธุกรรมนอกตลาดหลกัทรพัยน้ั์นไม่มีมาตรการคุม้ครองผูซ้ื้อขาย

ตราสาร ดงัน้ัน เม่ือกองทุนทาํธุรกรรมซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรพัยจ์ะเผชิญกบัความเส่ียงท่ีคู่สญัญาอาจไม่ทาํ

ตามสัญญาท่ีได้ตกลงไวร่้วมกันและอาจทําใหก้องทุนขาดทุนได้ กองทุนจึงทําธุรกรรมซ้ือขายนอกตลาด

หลกัทรพัยก์บัคู่สญัญาท่ีเช่ือถือไดแ้ละอาจขอ Letter of credit หรือหลกัประกนัจากบางคู่สญัญา อยา่งไรก็ตาม 

แมว้่ากองทุนจะพยายามลดความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหน้ีของคู่สญัญาโดยใชม้าตรการต่างๆ แต่ก็ไม่อาจ

รบัประกนัไดว้่าคู่สญัญาจะไม่มีการผิดนัดชาํระหน้ีตามสญัญาหรือกองทุนและผูล้งทุนจะไม่ขาดทุน 
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4. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหน้ี 

การลงทุนในตราสารหน้ีน้ันกองทุนตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารและการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ผูอ้อกตราสารอาจไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดซ่ึงจะกระทบต่อมูลค่าของตราสารท่ีกองทุนถือครองอยู่  นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงของอัตรา

ดอกเบ้ียน้ันยอ่มส่งผลใหร้าคาของตราสารหน้ีผนัผวน โดยเม่ืออตัราดอกเบ้ียเพิ่มสูงขึ้ น ทาํใหร้าคาตราสารหน้ี

ลดตํา่ลง ในทางกลับกนั เม่ืออตัราดอกเบ้ียลดตํา่ลง ทําใหร้าคาตราสารหน้ีโดยทัว่ไปสูงขึ้ น ตราสารหน้ีท่ีมี

อายุยาวจะอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและมกัจะใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงแต่ก็เผชิญกบัความ

เส่ียงจากราคาตราสารท่ีผนัผวนมากกว่า 

 

4.1 ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

โดยตราสารหน้ีดงักล่าวจะถูกจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออิสระ (อนัดบัความน่าเช่ือถือ 

Baa3/BBB- หรืออนัดับท่ีสูงกว่า) ยกตวัอย่างเช่น Moody’s Standard & Poor’s หรือ Fitch การจดัอนัดับจะ

ยึดตามความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ซ่ึงสถาบันการจดัอันดับความน่าเช่ือถือจะมีการ

ทบทวนการจดัอนัดบัเป็นระยะและตราสารอาจถูกปรับลดอนัดับความน่าเช่ือถือในกรณีท่ีสภาวะเศรษฐกิจ

กระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

 

4.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนสูง (High Yield Bonds) 

ตราสารหน้ีท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงน้ันจะมีอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีตํา่กว่าและใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่าตรา

สารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) เพื่อชดเชยความเส่ียง

ดา้นเครดิตท่ีสูงขึ้ น ซ่ึงการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงทาํใหก้องทุนมีความผนัผวนมากกว่า 

 

4.3 ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) จากสถาบัน

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออิสระ โดยความน่าเช่ือถือของตราสารดงักล่าวจะถูกประเมินโดยผูจ้ดัการกองทุน

ในขณะท่ีลงทุน ความเส่ียงของตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือจะมีความเส่ียงสูงกว่าตรา

สารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade)  

 

5. ตราสารประเภทท่ีมีหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั (Asset-Backed Securities : ABS) และตราสารประเภทท่ี

มีอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั (Mortgage-Backed Securities : MBS)  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารประเภทท่ีมีหลักทรัพยค์ํ้าประกัน (Asset-Backed Securities : ABS) หลาย

ประเภท (ทั้งหลักทรพัยท่ี์เป็นบัญชีลูกหน้ีบัตรเครดิต เงินกูเ้พื่อซ้ือรถยนต ์เงินกูย้ืมเพื่อซ้ืออสงัหาริมทรพัยท่ี์

เป็นท่ีอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ตราสารหน้ีท่ีคํ้าประกันด้วยสินทรัพย์ท่ีจํานอง (Collateralized mortgage 

obligation) และตราสารหน้ีท่ีคํ้าประกันด้วยสินเช่ือ (Collateralized debt obligation)) ตราสารท่ีส่งผ่าน

ผลตอบแทนจากหลกัทรพัยท่ี์คํ้าประกนัมายงัผูถื้อ (agency mortgage pass-through securities) ตราสารหน้ี

ท่ีธนาคารเป็นผูอ้อกและคํ้าประกันดว้ยกระแสเงินสดจากเงินกูเ้พื่ออสังหาริมทรัพยห์รือภาครัฐ (Covered 

bond) หลักทรพัยเ์หล่าน้ีจะมีความเส่ียงดา้นเครดิต ดา้นสภาพคล่อง และดา้นอตัราดอกเบ้ียสูงกว่าตราสาร

หน้ีอื่น เช่น ตราสารหน้ีท่ีออกโดยรฐับาล  

ตราสารประเภทท่ีมีหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั (ABS) และตราสารประเภทท่ีมีอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยค์ํ้า

ประกนั (MBS) เป็นตราสารท่ีใหสิ้ทธิผูถื้อในการรบัผลตอบแทนท่ีขึ้ นอยูก่บักระแสเงินซ่ึงก็คือการชาํระเงินตน้
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และดอกเบ้ียจากกลุ่มของสินทรัพยท่ี์กาํหนด เช่น เงินกูย้ืมเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นท่ีอยู่อาศัยและเชิง

พาณิชย ์เงินกูเ้พื่อซ้ือรถยนต ์หรือบญัชีลูกหน้ีบตัรเครดิต  

ตราสารประเภทท่ีมีหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั (ABS) และตราสารประเภทท่ีมีอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยค์ํ้า

ประกนั (MBS) มีความเส่ียงจากการยดืระยะเวลาชาํระหน้ีและการชาํระหน้ีเงินกูก่้อนกาํหนด ซ่ึงจะกระทบต่อ

เวลาและขนาดของกระแสเงินท่ีตราสารจะจ่ายและอาจจะกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนท่ีผูถื้อตราสารไดร้ับ 

อายุของตราสารขึ้ นอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น การไถ่ถอนและความถ่ีในการใชสิ้ทธ์ิไถ่ถอนและชาํระคืนเงินกูก่้อน

กาํหนด ระดบัอตัราดอกเบ้ีย อตัราการผิดนัดชาํระหน้ีท่ีแทจ้ริงของสินทรพัยอ์า้งอิง ระยะเวลาการติดตามทวง

ถามหน้ี และระดบัการหมุนเวียนของสินทรพัยอ์า้งองิ 

 

6. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงท่ีเป็น Credit Linked 

Notes (CLNs) 

Credit Linked Notes (CLNs) เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงท่ีอา้งอิงกบัเหตุการณท่ี์มี

ผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ี (credit event) ของหลกัทรพัยอ์า้งอิงหรือผูอ้อกหลกัทรพัยอ์า้งอิง ดงัน้ัน 

เม่ือกองทุนลงทุนในตราสารน้ี กองทุนจะมีความเส่ียงท่ีหลกัทรพัยอ์า้งอิงจะถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ

หรือผิดนัดชาํระหน้ี ซ่ึงอาจจะทาํใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุน 

 

7. ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และประเทศดอ้ยพฒันา 

(Less Developed Markets) 

ในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และประเทศดอ้ยพฒันา (Less Developed Markets) น้ัน

ระบบกฎหมาย กระบวนการทางศาล และขอ้กาํหนดต่างๆ ยงัคงอยูร่ะหว่างการพฒันา แต่ก็ยงัคงมีความเส่ียง

จากความคลุมเครือของกฎหมายต่อผูล้งทุนทั้งในและนอกประเทศ บางประเทศอาจมีความเส่ียงสูงกว่า

ประเทศอื่นๆ ดังน้ัน ก่อนตดัสินใจลงทุนผูล้งทุนควรมัน่ใจว่าตนเขา้ใจในความเส่ียงท่ีตอ้งเผชิญและมัน่ใจว่า

การลงทุนน้ันเหมาะสมกบัพอรต์การลงทุนของตน การลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ และประเทศดอ้ย

พฒันาน้ันเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีมีความรูเ้ก่ียวกบัตลาดท่ีจะเขา้ไปลงทุนเป็นอยา่งดีและสามารถพิจารณาและ

ใหน้ํ้าหนักความเส่ียงของการลงทุนดงักล่าวได ้ 

ประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ และประเทศดอ้ยพฒันาน้ันไม่ไดจ้าํกดัเพียง (1) ประเทศท่ีมีตลาดหลกัทรพัยเ์กิด

ใหม่ตามท่ีบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) ไดใ้หนิ้ยามไว ้(2) ประเทศ

ท่ีมีรายไดต้ํา่ถึงปานกลางตามท่ีธนาคารโลก (World Bank) ไดก้าํหนดไว ้และ (3) ประเทศท่ีอยู่ในรายช่ือ

ประเทศกําลังพัฒนาของธนาคารโลก รายช่ือของประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ และประเทศดอ้ยพัฒนาน้ัน

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา อาจกล่าวไดว้่า กลุ่มประเทศดังกล่าว คือ ประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศหรือ

ภูมิภาคเหล่าน้ี อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศแถบยุโรป

ตะวนัตก  

 

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในหมวดอสงัหาริมทรพัย ์

การลงทุนในตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสงัหาริมทรพัยจ์ะเผชิญความเส่ียงเก่ียวกบัการ

ถือครองกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรพัย ์ยกตวัอย่างเช่น ความเส่ียงท่ีมูลค่าของอสงัหาริมทรพัยจ์ะลดลง ความ

เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาวะเศรษฐกิจทัว่ไปและสภาวะเศรษฐกิจของแต่ละพื้ นท่ี ภาวะอุปทานลน้ตลาด ไม่มี

ความตอ้งการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์การแข่งขนัท่ีสูงขึ้ น ภาษีและธุรกรรมดา้นอสงัหาริมทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการ

ดําเนินงานและการบังคบัเอาทรัพยห์ลุดจาํนอง ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายกําหนดย่านการ

พฒันา (Zoning laws) ตน้ทุนจากการสะสางหน้ีสินใหแ้ก่บุคคลท่ีสามอนัเน่ืองมาจากปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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ความเสียหายวินาศภยัอื่นๆหรือการเวนคืน ความเสียหายจากภยัพิบติัน้ําท่วม แผ่นดินไหวหรือภยัธรรมชาติ

อื่นๆ และการก่อการรา้ย ขอ้จํากัดและความแตกต่างของค่าเช่า และการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรพัยข์องบริษัทขนาดกลางและเล็กท่ีมีสภาพคล่องตํา่กว่าหลกัทรพัยข์องบริษัทท่ีมี

ขนาดใหญ่กว่า ดงัน้ัน กองทุนจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของมูลค่าหลกัทรพัยเ์น่ืองจากราคาท่ีผนัผวน

ของบริษัทขนาดเล็ก  
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน 

K-GINCOME-A(A) มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500 บาท 

 
มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500 บาท 

K-GINCOME-A(R) มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500 บาท 

 มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500 บาท 

K-GINCOME-SSF มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500 บาท 

 มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500 บาท 

K-GINCOME-C(A) มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก ไม่กาํหนด 

 มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป ไม่กาํหนด 

K-GINCOME-C(R) มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก ไม่กาํหนด 

 มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป ไม่กาํหนด 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ

อาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆของบริษัทจดัการและ/หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้าํรายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

โดยมีมูลค่าขั้นตํา่น้อยกว่าท่ีกาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัท

จดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

การเปิดบญัชี 

สําหรับผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะตอ้งเปิดบัญชีกองทุน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในคาํขอเปิดบญัชี

กองทุน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

สาํหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

เพื่อการออมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด 

 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

สําเนาบัตรประชาชน ซ่ึงลงนามรับรองควา

ถูกตอ้ง 

หรือหลักฐานอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจกําหน

เพิ่มเติมในอนาคต 

1) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบับริษัท 

3) ตวัอย่างลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล

และเง่ือนไขการลงนาม 

4) สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติ

บุคคล  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดเพิ่มเติม

ในอนาคต 
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วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดต้ั้งแต่เวลาเร่ิมทําการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

กาํหนด โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจาํนงในการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีมิใช่ บมจ. 

ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด เช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน 

หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่

จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไว้

กบัธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกาํหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย

เงินสด เช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรบั และขีดคร่อม

เฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารกาํหนด 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด สิทธิใน

หน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้

เรียบรอ้ยแลว้ 

 

2. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี 

www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไป

ตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

โดยสามารถสมัครบริการไดท่ี้บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน

แลว้เท่าน้ัน 

 

3. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไป

ตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ 

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

 

4. บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมํา่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็นประจาํตามช่วง

ระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเง่ือนไขและส่งคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอไดท่ี้บริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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สาํหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทาํรายการ

ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

เง่ือนไขการซ้ือหน่วยลงทุน  

ในการชําระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเงิน เวน้แต่

เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน   

 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บั

เงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผู้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็น

กรณีพิเศษ 

 

ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการทาํการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่า

ดว้ยเหตุใดๆ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้ับคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรับชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

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. บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็

ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็น

ว่าการจดัสรรในกรณีดงักล่าว จะทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อ
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การลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จดัการโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะ

ดาํเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรร พรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงิน

หรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนันับตั้งแต่วนัท่ีบริษัทจดัการ

ไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือวนัท่ียุติโครงการแลว้แต่กรณี 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนในกรณีทัว่ไป 

K-GINCOME-A(A) มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน 500 บาท 

 
มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ 50 บาท 

K-GINCOME-A(R) มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน 500 บาท 

 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ 50 บาท 

K-GINCOME-SSF มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน ไม่กาํหนด 

 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ ไม่กาํหนด 

K-GINCOME-C(A) มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน ไม่กาํหนด 

 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ ไม่กาํหนด 

K-GINCOME-C(R) มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน ไม่กาํหนด 

 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ ไม่กาํหนด 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่

ขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตาม

ช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึง

กรณีรองรบับริการต่างๆ ของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้ นอยู่

กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกขอ้ความในคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนระบุ

รายละเอียดและความจํานงให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วนําคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลักฐาน

ประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่

เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 
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2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบรกิาร K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) 

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

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

 

สําหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับหลังเวลา 14.30 น. ของวนัทําการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทํา

รายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

คาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การ

ไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่" ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่

ขายคืน โดยคาํนวณจากราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ี

สมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดย

คูณจาํนวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนเงิน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ย

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมี

จาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนมีมลูค่าตํา่กว่ามลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

มีอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ตามจาํนวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 



 
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคมั                                      19 

 

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึงเป็นไปตาม

เง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซ้ือไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ 

K-GINCOME-A(A) : ไม่มี 

K-GINCOME-A(R) : มี 

K-GINCOME-SSF : ไม่มี 

K-GINCOME-C(A) : ไม่มี 

K-GINCOME-C(R) : มี 

 

รายละเอียดการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิสาํหรบัเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนชนิด K-GINCOME-A(R) 

และ K-GINCOME-C(R) 

1. บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 

12 ครั้ง ทั้งน้ี การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัดงักล่าวจะทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน

แต่ละรายลดลง 

2. การพิจารณาจาํนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัจะขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัท

จดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัจากการจา่ยเงินปันผลของกองทุนหลกั 

และ/หรือจากกาํไรสุทธิ และ/หรือกาํไรสะสมของกองทุน 

3. บริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นเกณฑ์

ในการคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะชาํระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว ้

ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดําเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัในกรณีท่ีบริษัทจดัการ

พิจารณาเห็นว่าการไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัครั้งน้ันๆ เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ผูส้ัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะ

อนุญาตเป็นกรณีพิเศษสําหรับผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดง

สิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนโดยปกติภายใน 5 วนัทาํการ

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

การชาํระเงินคา่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัทําการท่ีคาํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทําการของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ซ่ึงวนัหยุดทาํการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุด

ทาํการของกองทุนหลกั วนัหยุดทาํการของประเทศ/ตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกัลงทุน และ/หรือจดทะเบียน
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ซ้ือขาย และ/หรือ วนัหยุดทําการของตัวแทนรับคําสัง่ซ้ือขาย วันหยุดทําการของธนาคารต่างประเทศหรือ

ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดทาํการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

สาํหรบัการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจดัการจะคาํนวณตน้ทุนและ

ผลประโยชน์และหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตามวธีิการ "เขา้ก่อน ออกก่อน" (First In, First Out : FIFO) โดยจะ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยงักองทุนรวมอื่นท่ีไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการออม ไม่

ถือเป็นการโอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย ดังน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรกาํหนด 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ 

1. สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบคําสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น แลว้นําใบคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้

มี) ไปยืน่ ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการ

ถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย สาํหรบัการสบัเปล่ียนเขา้กองทุน และถึงเวลา 14.30 น. ของทุก

วนัทาํการซ้ือขาย สาํหรบัการสบัเปล่ียนออกจากกองทุน 

 

2. สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) 

ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือ

ขาย และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย  

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือ

ขาย และสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนได้ภายในเวลา 14.30 น. ของทุกวันทําการซ้ือขาย โดย

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

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยงักองทุนรวมอื่นท่ีไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการออม ไม่

ถือเป็นการโอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย ดังน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรกาํหนด 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการออมภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการกบักองทุน

รวมเพ่ือการออมภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการอ่ืน  

(1) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมออกจากบริษัทจดัการ  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอียดในคาํขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ระบุ

จาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการ พรอ้มทั้งสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดท่ี

บริษัทจดัการกาํหนดเพื่อประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้นําไปยืน่ต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการ
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ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะส่งมอบหลกัฐานการรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไว้

เป็นหลกัฐาน  

 

(2) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมเขา้บริษัทจดัการ  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้บริษัทจดัการได ้โดยขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วย

ลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคาํสัง่ซ้ือเพื่อการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาทําการ โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบคาํสัง่ซ้ือเพื่อการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

สาํหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํ

ขอเปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุนหรือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใตก้องทุนเดียวกนั  

ปัจจุบนับริษัทจดัการยงัไม่เปิดใหมี้การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใตก้องทุนเดียวกนัได ้

ทั้งน้ี การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยงัหน่วยลงทุนชนิดอื่นไม่ถือเป็นการโอนยา้ยการลงทุนตาม

กฎหมาย ดังน้ัน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี

กฎหมายภาษีอากรกาํหนด  

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณต์ามหวัขอ้ "การเลิกกองทุนรวม"  

การดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนมอบหมายใหบ้ริษัท

จดัการเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะดาํเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในหวัขอ้ 

"การเลิกกองทุนรวม" หากไม่สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารจดัการ

ของบริษัทจดัการได ้บริษัทจดัการจะดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวม

เพื่อการออมอื่นภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการลงทุนท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกาํหนด  

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน   

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สับเปล่ียน

หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด สาํหรบัการสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชร้าคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(1) การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือ

ขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้ับคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนและ
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บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ย

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

(2) การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการ

ซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางหรือ ณ ส้ินวนัทําการก่อนหน้าวนัทําการซ้ือขายท่ีบริษัท

จดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

(3) การสบัเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน 

(3.1) กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนตน้ทาง จะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทาการซ้ือขายท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการ

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วย

ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

(3.2) กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการท่ีคานวณมูลค่าหน่วย

ลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนตน้ทางท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

 

สิทธิในหน่วยลงทุน 

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือกองทุนปลายทางไดร้บัชาํระเงินค่า

ซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวตามท่ีบริษัท

จดัการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรับคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนชัว่คราวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

การเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดังน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของ

มูลค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา 

 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  
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(ก) เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทําการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ 

โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 

(2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ดาํเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่ง

คาํสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ : 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยเร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้

ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน

บุคคล 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด

กรณีหน่ึง ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือ

ต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ได ้ 

2. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะ

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือ

ผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของ

บุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน K-GINCOME-SSF เป็นการชัว่คราวหรือถาวรหรือ

ยกเลิกหน่วยลงทุน K-GINCOME-SSF ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยกเลิกการใหสิ้ทธิ

ประโยชน์ทางภาษีและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวลดลงเหลือ

น้อยกว่า 300 ลา้นบาทในวนัทาํการใดและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของ K-GINCOME-SSF ท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดมี

การลงทุนครบเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนดและ/หรือเง่ือนไขอื่นใดตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจง้

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและแจง้ใหส้ํานักงาน 

ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปิดรับคําสั ่งซ้ือหน่วยลงทุน K-GINCOME-C(A) และ  

K-GINCOME-C(R) เป็นการชัว่คราวหรือถาวรตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัทําการผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและแจง้ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

ช่องทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัท

จดัการ และขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี :  

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888 

 

http://www.kasikornasset.com/
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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. บริษัทจดัการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุน

และค่าใชจ้่ายต่าง 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

วตัถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป 

เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัท
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จดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะกาํหนดรายละเอียดหลักเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข 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. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม 

(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 ในการขายสินทรัพยข์อง

กองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่น

ใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้

ขอ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทําได ้เพื่อให้

สามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 
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2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทําการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกิน

กว่า Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณ

จากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ย

มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (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 รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัทาํการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการ

พิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทําการน้ัน  ทั้งน้ี

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดําเนินการใด 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

พิจารณาใชอ้ัตรา Swing Factor ในอัตราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้
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ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และกําหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัท

จดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือ

การประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 

ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยท่ีมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  คาํนวณจากมลูค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน  (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้ งน้ี 

รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถกาํหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนเขา้ มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน

ออก  

(2) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนเขา้ 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 จากผูท่ี้ทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน 

ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณากาํหนดอตัราการเรียก

เก็บค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ี

ทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกิน

อตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวน

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 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใช้เคร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณา

กาํหนดอตัรา ADLs ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง 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

จดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ร่วมกบัเคร่ืองมือ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเค ร่ืองมืออื่น  ๆ  หากบริษัทจัดการ

พิจารณาแลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรับการไถ่ถอน
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หน่วยลงทุนท่ีเกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จาก

ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง 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. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัทาํการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 

Threshold ได ้บริษัทจดัการมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย
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สินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน 

หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการ

ภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํไดเ้พื่อให้

สามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ี สดัส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 

เทียบกับ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจดัการ

กําหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช ้

Redemption Gate 

4. คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทาํรายการ

ในวนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก

ใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลําดับก่อน-หลังของคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาํสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้ม่ือ

บริษัทจดัการมีระบบงานสาํหรบัรองรบัการยกเลิกคาํสัง่ดงักล่าว และเม่ือบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัท

จดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate 

ท่ีประกาศใช ้

6. บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพ

คล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรับ

เพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะ

ปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการ

กาํหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ไดแ้ก่ 

การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกําหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ 

(ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจัดการอาจพิจารณา

ยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยูใ่นรายการ และจะแจง้ใหผู้้

ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคาํสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทาํการน้ัน 
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 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคล้องกับ

กองทุนปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

กําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน และกําหนด

ระยะเวลาท่ีจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรับไวห้รือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถดําเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัทําการ เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จาํเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขาย

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

กาํหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่

ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้

ไดใ้นสาระสาํคญั 

2. อยูใ่นระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จัดการของตนอันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
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เงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการ

จดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้ม่

เกิน 3 วนัทาํการ 
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สิทธิและขอ้จาํกดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จาํกดัการใชส้ิทธิออกเสียง : 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิด

หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

   

ขอ้จาํกดัการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอด

ใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. การจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2.ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนํา 

หรือนําไปเป็นประกนัได ้

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยู่ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว

ไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน และไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็น

หลกัประกนั 

 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดต้ามเง่ือนไขท่ีบริษัทกาํหนด  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมายหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม 

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้เช่น กรณีการแกไ้ขหนังสือ

สมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีเกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซ้ือขาย เป็นตน้ 

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทจดัการอาจเปิดใหมี้การโอนนอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ ซ่ึงเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะต้องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนาย

ทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอน  

 

สาํหรบัการโอนหน่วยลงทุนท่ีเป็นการโอนทางมรดก ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อ นายทะเบียน

ดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานการรบัโอนตามกฎหมาย  
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ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือ

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อน

ไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุด

บญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย แต่ทั้งน้ีนายทะเบียนจะรบั

จดทะเบียนการจาํนําใหแ้ก่ผูร้บัจาํนําท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน 

 

อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจาํหน่าย 

จ่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนัได ้

 

การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็น

หลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือ

ช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(รายละเอียดตามขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ขอ้ 14 “การออกและส่งมอบ

เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”) 

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษัท

จดัการกองทุนรวม 

ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงและการ

ดําเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ ้นไดต้ามวิธีการท่ีประกาศใน website ของบริษัทจัดการ 

(www.kasikornasset.com) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน : 

ติดต่อบริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2230 2240-1 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไม่มี 

 

การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย : 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะ

อา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

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 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุน  

 

รายช่ือคณะกรรมการ : 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์   กรรมการ 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์     กรรมการ  

 

รายช่ือผูบ้รหิาร : 

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 240 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565)  
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มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ :  

1,066,027,877,258.85 บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565) 

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน : 

 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นายภราดร เอี่ยวปรีดา   ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวนินัทธ ์วงศเ์สง่ียม   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

นายสารชั อรุณากูร   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คณุชุณหวรรณ  

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,  
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ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คณุพีรกานต ์ศรีสุข - 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) 

คณุวีรยา 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 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

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

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

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

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

 ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั โทร. 02-820-0100 

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

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จาํกดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จาํกดั โทร. 02-107-1860 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั โทร. 02-672-5999 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-648-1111 

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั โทร. 02-949-1999 

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จาํกดั โทร. 02-697-3700 

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

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-088-9797 
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 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  โทร. 02-680-1111, 02-680-1000 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จาํกดั โทร. 02-207-2100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั โทร. 1240 กด 8 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั  

 

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

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์: ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2230 2240-1 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ี

ตามกฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี : 

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นาย ธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ  

นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

นางสาว สุลลิต อาดสว่าง  

นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

นางสาว อริสา ชุมวิสูตร  

นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์ 

นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

นางสาว โชติมา กิจศิรกร  

นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 

 

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 

- ตราสารภาครฐัต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้

หรือไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ  

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 15 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน

ฝากของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน

ฝากของสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่มกิจการใดกลุ่ม

กิจการหน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือ

สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ธนาคาร

พาณิชย ์บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์และ

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การทาํธุรกรรม reverse repo ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การทาํธุรกรรม securities lending ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระบบของ 

Organized Market หรือเทียบเท่า หรือท่ีมีอนัดบั

ความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุน

ได ้หรือไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Total SIP) 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 15 

- การลงทุนในหน่วย CIS ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การทาํธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

การลดความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

- การลงทุนในตราสารหน้ีของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง 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 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 1 มิถนุายน  ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม เป็นระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 64/65 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ)(3) 

1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวม

ทั้งหมดท่ีประมาณการได ้

    

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 1.07 1.07 1.07 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.03 0.03 0.03 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน 

ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.08 0.08 0.08 

1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวม

ทั้งหมดท่ีประมาณการไม่ได ้

ตามท่ีจ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี 

   

 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่วย

ลงทุนครั้งแรก 

ไม่เกิน 1.07 ของ

จาํนวนเงินทุนของ

โครงการ 

- - - 

 ค่าโฆษณาภายหลงัเสนอขาย

หน่วยลงทุนครั้งแรก 

ไม่เกิน 1.07 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ 

0.00 - - 

 ค่าบริการงานทะเบียนหน่วย

ลงทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง - 0.01 0.01 

 ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง - 0.01 0.01 

 ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์

จดัส่งรายงานถึงผูถื้อหน่วย 

ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.01 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(4) ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

รวมค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด (5) ไม่เกิน 4.0125 ตอ่ปี 1.19 1.21 1.22 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

 K-GINCOME-A(A) 

 K-GINCOME-A(R) 

 K-GINCOME-SSF * 

 K-GINCOME-C(A) **** 

 K-GINCOME-C(R) **** 

 

ไม่เกิน 3.00 

ไม่เกิน 3.00 

ไม่เกิน 3.00 

ไม่เกิน 2.00 

ไม่เกิน 2.00 

 

1.50 

1.50 

ยกเวน้ 

- 

- 

 

1.50 

1.50 

ยกเวน้ 

- 

- 

 

1.50 

1.50 

ยกเวน้ 

- 

- 

2.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 K-GINCOME-A(A) 

 K-GINCOME-A(R) 

 K-GINCOME-SSF *  

 K-GINCOME-C(A) **** 

 K-GINCOME-C(R) **** 

 

ไม่เกิน 3.00 

ไม่เกิน 3.00 

ไม่เกิน 3.00 

ไม่เกิน 2.00 

ไม่เกิน 2.00 

 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

- 

- 

 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

- 

- 

 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

- 

- 
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 อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 64/65 

2.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 K-GINCOME-A(A) 

 K-GINCOME-A(R)  

 K-GINCOME-C(A) **** 

 K-GINCOME-C(R) **** 

 

 

อตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนของกองทุนตน้ทางหรือ 

ค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทาง แลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 

 K-GINCOME-SSF * 

• สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ 
 

เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะน้ัน 

• สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก  

- ไปยงั SSF บลจ.อื่น 

- ไปยงั SSF ภายใน บลจ.กสิกรไทย 

 

ไม่เกิน 1.50 

ไม่เกิน 1.50 

 

1.50 

ยกเวน้ 

 

1.00 ** 

ยกเวน้ 

 

1.00  

ยกเวน้ 

2.4. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อน

ระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ (Exit 

Fee) กรณีถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี 

 K- GINCOME-A(A) 

 K- GINCOME-A(R) 

 K- GINCOME-SSF *  

 K-GINCOME-C(A) **** 

 K-GINCOME-C(R) **** 

 

 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่เกิน 1.50 

ไม่มี 

ไม่มี 

 

 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

1.50 

- 

- 

 

 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

ยกเวน้ *** 

- 

- 

 

 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

ยกเวน้ *** 

- 

- 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

 K-GINCOME-A(A) 

 K-GINCOME-A(R) 

 K-GINCOME-SSF * 

 K-GINCOME-C(A) **** 

 K-GINCOME-C(R) **** 

 

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได ้

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อ

หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

3.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัท

จดัการหรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

 

* หน่วยลงทุนชนิด K-GINCOME-SSF เร่ิมเสนอขายตั้งแต่วนัท่ี 11 พ.ค. 2563 เป็นตน้ไป 

** บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน กรณีสบัเปล่ียนไปยงั SSF บลจ.อ่ืน ในอตัรา 1.00% ของมูลค่าหน่วย

ลงทุน ตั้งแต่วนัท่ี 15 มี.ค. 2564 เป็นตน้ไป  

*** บริษัทจดัการยกเวน้ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง (Exit Fee) สาํหรบัการถือครองตํา่กว่า 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 

11 พ.ย. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2565 
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**** บริษัทจดัการยงัไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด K-GINCOME-C(A) และ K-GINCOME-C(R) 

 

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายของ

รอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 

(3) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4) ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ไม่เกินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

(5) ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาการซ้ือขายหลกัทรพัย ์
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนั ของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคมั  

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  

 
 

รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

ท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายตวั 

 
 

สดัสว่นเงินลงทุนขั้นสูงตอ่มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีบริษทัจดัการตั้งไวใ้นแผนการลงทุนสาํหรบั

กลุ่มตราสาร ตาม (ง) เทา่กบั 0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ตอ่) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคมั กบัเกณฑม์าตรฐาน 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคมั–A ชนิดสะสมมูลค่า (K-GINCOME-A(A)) 

(1) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั  

( % ตอ่ปี) 

ปี 2560* 2561 2562 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.67 -6.72 10.63 2.65 9.99 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 0.82 -6.20 14.34 11.38 13.77 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน 

2.77 4.74 2.81 11.64 4.92 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

2.26 5.46 4.49 14.25 4.96 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัทาํการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

 

(2) ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

  ตั้งแต่

ตน้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี  

(%) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

10 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแต่

จดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -6.98 -2.39 -4.59 -3.40 3.27 N/A N/A 1.98 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -9.10 -3.49 -7.35 -2.07 7.31 N/A N/A 5.07 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน 

8.73 8.95 8.56 6.83 8.08 N/A N/A 7.06 

ความผนัผวน 

(Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

7.96 8.25 7.84 6.34 9.41 N/A N/A 8.28 

** ตั้งแต่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป กองทุนเปล่ียนตวัช้ีวดัเป็นดชันี Bloomberg Barclays US High 

Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40%) ดชันี MSCI World Index 

(Total Return Net) Hedged to USD (35% )  ด ชัน ี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total 

Return Gross) Hedged to USD (25%) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อ

เทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 90% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่า

สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 10% 

ระหว่างวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 7 กรกฎาคม 2565 กองทุนใชด้ชันี Bloomberg Barclays US High 

Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40%) ดชันี MSCI World Index 

(Total Return Net) Hedged to USD (35% )  ด ชัน ี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total 

Return Gross) Hedged to USD (25%) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อ
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เทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 75% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่า

สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 25% เป็นตวัช้ีวดั 

ก่อนวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 กองทุนใชด้ชันี Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index 

(Total Return Gross) Hedged to EUR (40%) ดัชนี MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return 

Index (35%) ดชันี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%) 

ปรับดว้ยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทน 75% และปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

25% เป็นตวัช้ีวดั 

*** ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุน K-GINCOME-A(A) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี 

(หรือนับตั้งแต่แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมาไม่ถึง 5 ปี) จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -22.58% 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคมั–A ชนิดรบัซ้ือคืนอตัโนมตัิ (K-GINCOME-A(R)) 

(1) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั  

        (% ต่อปี) 

ปี 2558* 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -2.00 5.87 7.84 -6.72 10.62 2.65 10.01 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -2.44 10.62 11.59 -6.20 14.34 11.38 13.77 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน 

7.67 6.34 3.19 4.84 2.88 11.67 4.81 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

6.29 6.19 3.08 5.46 4.49 14.25 4.96 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัทาํการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

 

(2) ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

  ตั้งแต่

ตน้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี  

(%) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

10 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแต่

จดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -7.00 -2.40 -4.61 -3.43 3.27 2.33 N/A 2.81 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -9.10 -3.49 -7.35 -2.07 7.31 5.40 N/A 5.87 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน  

8.72 8.93 8.55 6.81 8.08 6.76 N/A 6.62 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

7.96 8.25 7.84 6.34 9.41 7.87 N/A 7.33 

** ตั้งแต่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป กองทุนเปล่ียนตวัช้ีวดัเป็นดชันี Bloomberg Barclays US High 

Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40%) ดชันี MSCI World Index 

(Total Return Net) Hedged to USD (35% )  ด ชัน ี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total 

Return Gross) Hedged to USD (25%) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อ

เทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 90% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่า

สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 10% 

ระหว่างวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 7 กรกฎาคม 2565 กองทุนใชด้ชันี Bloomberg Barclays US High 

Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40%) ดชันี MSCI World Index 

(Total Return Net) Hedged to USD (35% )  ด ชัน ี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total 

Return Gross) Hedged to USD (25%) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อ

เทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 75% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่า

สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 25% เป็นตวัช้ีวดั 
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ก่อนวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 กองทุนใชด้ชันี Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index 

(Total Return Gross) Hedged to EUR (40%) ดัชนี MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return 

Index (35%) ดชันี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%) 

ปรับดว้ยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทน 75% และปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

25% เป็นตวัช้ีวดั 

*** ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัทาํขึ้ นตามมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุน K-GINCOME-A(R) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี 

จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -22.58% 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคมั ชนิดเพ่ือการออม (K-GINCOME-SSF) 

(1) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั  

( % ตอ่ปี) 

ปี 2563* 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 15.22 9.99 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 19.57 13.77 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน 

7.67 4.91 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

8.00 4.96 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัทาํการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

 

(2) ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

  ตั้งแต่

ตน้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี  

(%) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

10 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแต่

จดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -6.99 -2.40 -4.59 -3.45 N/A N/A N/A 8.32 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -9.10 -3.49 -7.35 -2.07 N/A N/A N/A 10.87 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน  

8.73 8.95 8.56 6.83 N/A N/A N/A 6.78 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

7.96 8.25 7.84 6.34 N/A N/A N/A 6.77 

** ตั้งแต่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป กองทุนเปล่ียนตวัช้ีวดัเป็นดชันี Bloomberg Barclays US High 

Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40%) ดชันี MSCI World Index 

(Total Return Net) Hedged to USD (35% )  ด ชัน ี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total 

Return Gross) Hedged to USD (25%) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อ

เทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 90% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่า

สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 10% 

ระหว่างวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 7 กรกฎาคม 2565 กองทุนใชด้ชันี Bloomberg Barclays US High 

Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40%) ดชันี MSCI World Index 

(Total Return Net) Hedged to USD (35% )  ด ชัน ี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total 

Return Gross) Hedged to USD (25%) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อ

เทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 75% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่า

สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 25% เป็นตวัช้ีวดั 
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ก่อนวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 กองทุนใชด้ชันี Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index 

(Total Return Gross) Hedged to EUR (40%) ดัชนี MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return 

Index (35%) ดชันี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%) 

ปรับดว้ยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทน 75% และปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

25% เป็นตวัช้ีวดั 

*** ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัทาํขึ้ นตามมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุน K-GINCOME-SSF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown)  ในช่วงเวลา 5 ปี 

(หรือนับตั้งแต่แบ่งชนิดหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมาไม่ถึง 5 ปี) จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -10.06% 



รายการคาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทุนเปิดเค โกลบอล อินคมั 54 

 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จาํกดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจํานวน  

8 อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัตํา่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลาง

และยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณมี์ความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอืน่ๆ   

     

AA - มีความเส่ียงตํา่มาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ใน

ระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัตํา่ บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูง

กว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑ์ท่ี

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’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุด 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’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า  

มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆมากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือ

เทียบกบัอนัดับเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่า 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)  

แสดงถึ งระดับความสามารถขั้นสู งสุด ในการชําระห น้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกําหนด 

เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศ

ซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้าํหรบัอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อย

ท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหก้บัตราสารทาง

การเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” 

แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีกาํหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามกาํหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่อาจ

เทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ความสามารถในการชาํระ

หน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีไดร้บั

การจดัการจดัอนัดบัท่ีสงูกว่า 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวสาํหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช์

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้า

ประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

โดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ

ชําระหน้ีโดยตรงตามกาํหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้ับการจดัอันดับความ

น่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็

ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการชาํระหน้ีไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ี

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดบั เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติม

ต่อจากอนัดับความน่าเช่ือถือสาํหรบัประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดับ

ความน่าเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อทา้ยดังกล่าวสําหรับอนัดับความน่าเช่ือถืออนัดับ 

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

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อก

ตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผู้

ออกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผู้

ออกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีน้อย

กว่าตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือในระดับตํา่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียง

จากความไม่แน่นอนในการดําเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผู้

ออกตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ 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 สําหรบัเงินฝากน้ัน 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 แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผู้

ออกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผู้

ออกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีน้อย

กว่าตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือในระดับตํา่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียง

จากความไม่แน่นอนในการดําเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผู้

ออกตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ 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 หรือท่ีเรียกวา่กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ

การลงทุนไดภ้ายหลงัการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกบับริษทัประกนัชีวิต หรือ ตวัแทนหรือนายหน้าประกนั

ชีวิตท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี การซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้กาํหนด และวิธี

ปฏบิติัท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนจึง

ควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนก่อนตดัสินใจ และ

บริษัทประกนัชีวิตอาจจะใชว้ธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit-

Linked Life Policy) ได ้ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั โดย

ประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีดงัน้ี ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ 

(1) มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ

ในบญัชีขัน้ตํา่  

ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตน้ัน บริษัทจดัการไม่กาํหนดมลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน มลูค่าขัน้ตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่  

อยา่งไรก็ตาม แบบประกนัชีวิตควบการลงทุน มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนั ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ใชสิ้ทธิตามกรมธรรมป์ระกนัได ้เช่น การเวนคืนกรมธรรม ์และมีสิทธิในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เลือกสดัส่วน

การลงทุนแต่ละกองทุน การขอสบัเปล่ียนกองทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน ซ่ึงแบบประกนั

ชีวิตควบการลงทุนน้ีมีค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิต เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นตน้ ดงัน้ัน 

บริษัทประกนัชีวิตอาจมีขอ้กาํหนดในเร่ืองมลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืน 

จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ และจาํนวนหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ ซ่ึงอาจแตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาขอ้กาํหนดดงักล่าวได ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์และหรือเอกสาร

ประกอบการขายท่ีจดัทาํโดยบริษัทประกนัชีวิต  

 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต 

หรือตวัแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด โดยชาํระเป็นเงินสด หรือวธีิอื่นใดท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี 

ระยะเวลาในการสัง่ซ้ือจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดย

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารและเงินจองซ้ือครบถว้น และไดพ้ิจารณาอนุมติั

กรมธรรมแ์ลว้ และจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วย

ลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผูล้งทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่

ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต อาจปฏเิสธคาํ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ หรือบริษทัประกนัชีวิต พิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อ

ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต และหรือคาํสัง่ดงักล่าวหรือผูล้งทุนเป็น

บุคคลท่ีอาจเขา้ขา่ยลกัษณะการกระทาํผิดการทาํธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
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การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรือผูล้งทุนเขา้เง่ือนไขเป็นบุคคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตมีขอ้สงวน

สิทธิในการพิจารณารบัประกนั  

 

(3) การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(3.1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน

ผ่านบริษัทประกนัชีวิต ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตอาจกาํหนดมลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการ

ขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วธีิการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และหรือเอกสารการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต 

โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด และคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

จะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารหลกัฐานครบถว้น ตามกฎเกณฑข์องบริษัทประกนัชีวิตน้ันๆ  

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 

มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งใน

ต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนักงาน

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

ประกาศกาํหนด บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าท่ีตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากบริษทัจดัการใหแ้ก่ผู้

ลงทุนท่ีซ้ือประกนัชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา และมีวธีิการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะ

เป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน  

 

(5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บับริษัทประกนัชีวิตภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิต

ควบการลงทุน ภายใน 15 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

สงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ

การลงทุน อน่ึง บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยนืยนัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และการขายคืน

หน่วยลงทุนตามขอ้ (3) (3.1) ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน  
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(6) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรม ์โดยส่งคาํสัง่ตามแบบฟอรม์ท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวม

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนดไวเ้ท่าน้ัน โดยตอ้งเป็นการทาํรายการผ่านบริษัท

ประกนัชีวิต การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง 

(กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ี

ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็น

ผูด้าํเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซ่ึงไดห้กัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

(ถา้มี) เพื่อนําไปชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กิดรายการดงักล่าว

ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราวและหรือถาวรใน

กรณีท่ีบริษัทประกนัชีวิตเห็นวา่ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ี

จาํนวนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางตํา่กว่าจาํนวนขัน้ตํา่ท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนดในการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนเม่ือส้ินวนัทาํ

การท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ และทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี)  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนเม่ือส้ินวนัทาํการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง หรือวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทประกนัระบุ

ใหเ้ป็นวนัทาํการซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง โดยจะตอ้งเป็นวนัทาํการท่ีบริษัทถือวา่ไดร้บัชาํระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนแลว้ ทั้งน้ี มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายและราคารบัซ้ือคืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน

ขา้งตน้จะตอ้งเป็นราคาท่ีไดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

 

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตทุกวนัและเวลาทาํการตามท่ี

บริษัทประกนัชีวิตกาํหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ใหช้ดัเจน ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวติขอสงวนสิทธิท่ี

จะไม่ดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือ

กรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวติจะยกเลิกคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวทนัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้้

ถือหน่วยลงทุนทราบ  

ผูล้งทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนน้ันได้

เสร็จส้ินสมบูรณแ์ลว้ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือยนืยนัการทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 

30 วนัทาํการ นับแต่วนัท่ีไดด้าํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน สาํหรบักรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติั

และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานยนืยนัการรบัคาํสัง่ครั้งแรก หรือสรุปส่ง

เป็นรายงานรายปี แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนไดต้ามวิธีท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตกาํหนด  

(7) วนัและเวลาในการขายหน่วยลงทุน รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือ ขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตไดทุ้กวนัและเวลาทาํการท่ี

บริษัทประกนัชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถทาํรายการเก่ียวกบักองทุน ไดแ้ก่ การซ้ือหน่วยลงทุน 
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(การชาํระเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต) 

การสบัเปล่ียนกองทุน การสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติัได ้โดยส่งคาํสัง่ตาม

แบบฟอรม์และปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด  

 

(8) สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี

เพียงอยา่งเดียว ดงัน้ี  

(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณี

ใดทั้งส้ิน  

(ข) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจาํนําเป็น

หลกัประกนั  

(ค) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการทาํกรมธรรมป์ระชีวิตควบการลงทุน

ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการ

ขายหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนและไดท้าํรายการขายคืนหน่วยลงทุนแลว้  

(ง) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเม่ือซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกนั

ชีวิตจะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวม และนําส่งคาํสัง่ซ้ือและขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนาม

ของบริษัทประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้บั

ขอ้มลูกองทุนอาจล่าชา้กวา่ไดร้บัจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นตน้  

(จ) สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบ้ียประกนัในการลงทุนในกองทุนรวม  

(ฉ) สิทธิในการขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(ช) สิทธิในการไดร้บัทราบรายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีรบัจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ี

เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตน้ัน  

(ซ) สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ ท่ีอยู ่ของบริษัทจดัการ บริษัทประกนัชีวิต รวมทั้งช่ือ และเลขท่ี

ใบอนุุญาตตวัแทนประกนัชีวิต  

(ฌ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัคาํแนะนําเพื่อซ้ือหน่วย

ลงทุนน้ัน ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(ญ) สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อ

การตดัสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูใ่นขัน้ตอนการดาํเนินการเพื่อการควบ

กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นตน้  

(ฎ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ี

ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซ้ือกรมธรรม ์รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืนหน่วย

ลงทุน เป็นตน้  

(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไม่ตอ้งการรบัการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  

(ฐ) สิทธิในการรอ้งเรียนผ่านช่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียนตามท่ีบริษัทกาํหนด  

บริษัทจดัการ และบริษัทประกนัชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏบิติัอื่นของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมี

อาํนาจอื่น  

 

(9) การจดัส่งรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
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(1) การจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาํปีของกองทุน  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

หลงัจากท่ีไดร้บัเอกสารจากบริษัทจดัการ  

(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงสถานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินดงักล่าวไดท้างโทรศพัท ์หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด หรือ

รอ้งขอรายงานแสดงสถานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกนัชีวิตไดไ้ม่เกินเดือนละหน่ึงครั้งโดยไม่เสีย

ค่าธรรมเนียม  

 

(10) ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บจากบริษัทประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน  

บริษัทจดัการอาจยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายและหรือค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บับริษัท

ประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน อยา่งไรก็ตาม บริษัทประกนัชีวิตอาจพิจารณาเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต

ควบการลงทุนหรือตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด 



รายการคาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทุนเปิดเค โกลบอล อินคมั 66 

 

คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคมั ทั้งน้ีผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเค  โกลบอล 

อินคมั  ไม่ไดข้ึ้ นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อา้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม

ไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน หรือ www.kasikornasset.com 

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฎิบัติตามเง่ีอนไขการลงทุน

และจะตอ้งคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดร้บัภายในกาํหนดเวลา มิฉะน้ันจะตอ้งชาํระเงินเพิ่ม และ/หรือ

เบ้ียปรบัตามประมวลรษัฎากรดว้ย ดงัน้ัน ผุล้งทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

ใหเ้ขา้ใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรบัคู่มือการลงทุนไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูข้ายหน่วย

ลงทุน 

4. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

6. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้

สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้

บริษัทจดัการ ตวัแทน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

7. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบิติัตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

8. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีกําหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ี

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

(www.sec.or.th) 

9. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

10. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคา

หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 
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