หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 8 สิ้ นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
K Global Income Fund : K-GINCOME
คาเตือนที่สาคัญ
กองทุนนี้ มีการลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือที่ไม่มีการจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือ ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทัว่ ไป เช่น ความเสี่ยงจากการ
ผิดนั ดชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (credit risk) หรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity
risk) ซึ่งส่ งผลให้ผู ้ลงทุ น ขาดทุ น จากการลงทุ น บางส่ วนหรื อ ทั้งจานวนได้ และในการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น
ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
สรุปข้อมูลกองทุนรวม
จานวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 30,000 ล้านบาท และบริษัทจัดการอาจจะดาเนิ นการเพิ่มจานวนเงินทุนของ
กองทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมาย ก.ล.ต.กาหนด
รอบระยะเวลาบัญชี : 31 พฤษภาคม
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
กองทุนมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนออกเป็ น 3 ชนิ ด ดังนี้
1. ชนิ ดสะสมมูลค่า (K-GINCOME-A(A)) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุนต่อเนื่ องเพื่อการเติบโตของ
เงินทุนในระยะยาว
2. ชนิ ดรับซื้ อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R)) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการรายรับสมา่ เสมอ โดยจะมี
การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติสูงสุดไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี
3. ชนิ ดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งได้รบั ผลตอบแทนสมา่ เสมอจากเงินปั นผล
ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมผสมต่างประเทศ / กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) / กองทุนรวมเพื่อ
การออม
อายุโครงการ : ไม่กาหนด
นโยบายการลงทุน :
กองทุนมีนโยบายที่จะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไ ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds –
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Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) (กองทุ นหลัก) ในอัตราส่ วนโดยเฉลี่ ยรอบระยะเวลา
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตรา
สารแห่งหนี้ หรือหลักทรัพย์อื่นในต่างประเทศ โดยอยู่ภายใต้ JPMorgan Investment Funds ที่ จดทะเบียนใน
ประเทศลั ก เซมเบอร์ก (Luxembourg) หนึ่ งในสมาชิ ก สามัญ ของ International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) และจัด เป็ น Socié té d’Investissement à Capital Variable หรื อ SICAV ภายใต้ ก ฎ
Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักมิได้เป็ นกองทุนรวม
ประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริ ษั ท จัด การจะส่ งค าสัง่ ซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น หลัก ไปที่ ป ระเทศฮ่ อ งกง โดยใช้ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (USD) เป็ นสกุลเงินหลัก ซึ่งประเทศฮ่องกงจะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศ
ลักเซมเบิรก์ ต่อไป ในขณะที่กองทุนหลักลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ ยู
โร เป็ นต้น โดยมีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็ นสกุลเงินอ้างอิง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะส่ งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund ในประเทศ
อื่นๆ นอกเหนื อจากประเทศฮ่ องกง และ/หรือ เปลี่ ยนแปลงสกุ ลเงินหลักในภายหลัง โดยถื อว่าได้รับ ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคานึ งถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศที่สานักงาน
ของบริษัทจัดการและหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในปั จ จุ บัน กองทุ น JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund (กองทุ น หลัก ) แบ่ งหน่ วยลงทุ น ที่
เสนอขายออกเป็ นคลาส (Class) ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อและมูลค่ า
คงเหลือขั้นตา่ อัตราค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายของแต่ละกองทุ น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
เปลี่ยนแปลง Class ที่ลงทุน โดยคานึ งถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญและไม่ถือว่าเป็ น
การดาเนิ นงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
สาหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้ หรือเงิน
ฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
สาหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทาง
การเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต โดยมี
อายุของตราสาร หรือ สัญ ญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่ กรณี ตา่ กว่า 1 ปี เพื่ อการดาเนิ น การของ
กองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสาหรับการอื่นใดอันมีลกั ษณะ
ทานองเดียวกันนี้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Notes)
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุ น (Efficient Portfolio Management) ดังนั้ น กองทุ นหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุ น
รวมอื่น
ทั้งนี้ กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม อาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงเท่านั้น โดยใน
สภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อย
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กว่าร้อยละ 75 ของมูล ค่ าเงิน ลงทุ น ในต่ า งประเทศ อย่างไรก็ ดี ในกรณี ที่ ส ภาวการณ์ ไม่ ป กติ กองทุ น อาจ
พิจารณาป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน เป็ นต้น
*** กองทุ น เปลี่ ย นชนิ ด หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น หลั ก จากกองทุ น JPMorgan Investment Funds – Global
Income Fund, Class A (mth) - EUR เป็ น JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I
(mth) - USD (hedged) โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2564
ลักษณะสาคัญของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund :
JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund,
ชื่อกองทุนหลัก
Class I (mth) - USD (hedged)
วันจัดตั้งกองทุน
11 ธันวาคม 2551
Morningstar Category
USD Moderate Allocation
อายุโครงการ
ไม่กาหนด
สกุลเงิน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
บริษทั จัดการ
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
(Management Company)
ผูจ้ ดั การกองทุน (Investment
J.P. Morgan Investment Management Inc.
Manager)
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ISIN
LU2293733585
Bloomberg Ticker
JPMUHID:LX
ดัชนี Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total
Return Gross) Hedged to USD (40%)
ตัวชี้ วัด
ดัชนี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD (35%)
ดัชนี 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)
• ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (Initial Charge): ไม่มี
• ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Charge): ไม่มี
• ค่าธรรมเนี ยมการจัดการและที่ ปรึกษาการลงทุ นต่อปี (Annual Management and Advisory Fee): ร้อยละ
0.60 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานและการบริหารงาน (Operating and Administrative Expenses): ร้อยละ 0.11
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน: ร้อยละ 0.72 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
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ในกรณี ที่กองทุนหลักคืนเงินค่าธรรมเนี ยมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนนา
เงินไปลงทุ นในกองทุ นรวมต่ างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้เงินจานวน
ดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนสมา่ เสมอจากการลงทุนในหลักทรัพย์ทวั ่ โลกที่สร้างรายได้ และ
ตราสารอนุ พนั ธ์ (Financial Derivative Instruments)
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :
 กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารแห่งทุน และหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งออกโดยผูอ้ อกตราสารทัว่ โลก รวมถึงประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging
Market)
 กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพได้ และสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุ น หลัก อาจลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ มี อัน ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต า่ กว่ า ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (non –
investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities)
 กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุนของกองทุน และเพื่อลดความ
เสี่ยงของกองทุน (Hedging) ตราสารดังกล่าว เช่น ฟิ วเจอร์ส (Futures), ออปชัน่ (Options), สัญญาการ
ส่งมอบทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง (Cash settlement) ในการชาระหนี้ หรือชาระค่าสินค้าตามสัญญาโดยกัน
เฉพาะส่วนต่ าง (Contract for difference), สัญ ญาฟอร์เวิร์ด (Forward contracts) สาหรับ ตราสารทาง
การเงินและออปชัน่ ของสัญญาดังกล่าว, ตราสารที่อา้ งอิงกับอันดับความน่ าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อ
ความสามารถในการชาระหนี้ (Credit linked instruments), Mortgage TBAs และสัญญาสวอป และตรา
สารอนุ พนั ธ์ที่อา้ งอิงกับตราสารหนี้ อื่นๆ สกุลเงินและความสามารถในการชาระหนี้ (Credit)
 กองทุนหลักอาจถือครองเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของ
กองทุน
 กองทุ นหลั ก อาจลงทุ น ในหลั ก ท รั พ ย์ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ฎ Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities (UCITS) และ Undertaking for Collective Investment (UCIs) อื่นๆ
 กองทุ น หลักอาจลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ที่ อยู่ในสกุ ลเงิน อื่น นอกเหนื อ จากสกุ ลเงิน ยูโรป (EUR) และอาจ
ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจบริหารจัดการให้ Currency exposure ใกล้เคียงกับดัชนี ชี้
วัดของกองทุน
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ผลการดาเนินงานของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD
(hedged) :
1 เดือน 3 เดือน
1 ปี
ตั้งแต่จดั ตั้ง
(ต่อปี )
-0.59% -2.55% -3.33%
0.39%
JPMorgan Investment Funds – Global
Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
0.03% -4.62% -4.75%
-1.74%
ตัวชี้ วัดของกองทุน JPMorgan Investment
Funds – Global Income Fund, Class I (mth)
- USD (hedged)
หมายเหตุ:
- ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth)
- USD (hedged) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-global-income-i-mthusd-hedged-lu2293733585#
- ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล :
 ชนิ ดสะสมมูลค่า: ไม่มี
 ชนิ ดรับซื้ อคืนอัตโนมัติ: ไม่มี
 ชนิ ดเพื่อการออม: มี
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสะสมและจะ
ไม่ทาให้เกิดผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนั้น โดยในการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละ
ครั้งจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
1. จ่ายจากเงินปั นผลหรือดอกเบี้ ยรับที่ได้รบั จากทรัพย์สินของกองทุน
2. จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกาไรสะสมดังกล่าว หรือกาไรสุทธิในรอบนะยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินปั นผล
นั้นแล้วแต่จานวนใดจะตา่ กว่า
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปั นผล ในกรณีที่เงินปั นผลต่อหน่ วยที่คานวณได้
ตา่ กว่า 0.25 บาท
ตัวชี้ วัด (Benchmark) :
1.ดัชนี Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40%)
2. ดัชนี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD (35%)
3. ดัชนี Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD (25%)
ปรับ ด้ว ยต้น ทุ น การป้ องกัน ความเสี่ ย งอัต ราแลกเปลี่ ย น เพื่ อ เที ย บกับ ค่ า สกุ ล เงิ น บาท ณ วัน ที่ ค านวณ
ผลตอบแทนร้อ ยละ 90 และปรับ ด้ว ยอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บกับ ค่ า สกุ ล เงิ น บาท ณ วัน ที่ ค านวณ
ผลตอบแทนร้อยละ 10
ทั้งนี้ กองทุ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงดัช นี ชี้ วัด เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ การลงทุ น ของกองทุ น โดยมี ผ ลตั้งแต่ วัน ที่
8 กรกฎาคม 2565 เป็ นต้นไป
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นโยบายการป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุ นอาจพิจารณาป้ องกันความเสี่ ย งตามดุ ลยพินิจของผูจ้ ดั การ
กองทุน
ผลตอบแทนที่ผูล้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน : ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนที่กองทุน ได้รับจากเงินปั นผลหรือ
กาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ
ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน :
 ผลการดาเนิ นงานของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่กองทุนหลักลงทุน
 ปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
กองทุ นเปิ ดเค โกลบอล อินคัม มีนโยบายเน้นลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมต่ างประเทศของกองทุ น
JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund โดยมูลค่าหน่ วยลงทุ นของกองทุ นต่างประเทศดังกล่ าว
อาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตามระดั บราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน ซึ่ง
อาจได้รบั ผลกระทบทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ อาทิ
 ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของราคาหลั ก ทรัพ ย์ (Market Risk) เป็ นความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของ
ตลาดเงิน ตลาดทุ น อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่ อราคาของตราสารที่
กองทุนหลักลงทุนไว้ และ ส่งผลให้มลู ค่าหน่ วยลงทุนมีความผันผวน
 ความเสี่ ย งจากการด าเนิ น งานของผู ้อ อกตราสาร (Business Risk) คื อ ความเสี่ ย งที่ ร าคาหุ ้น อาจ
เปลี่ ย นแปลงอัน เนื่ อ งมาจากผลการด าเนิ น งานและฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ผู ้อ อกตราสาร รวมทั้ ง
ความสามารถในการทากาไรและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทผูอ้ อกตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้
 การเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) ในตลาดเงินระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ ย
ปรับตัวจากปั จจัยด้านอุปสงค์และอุปทานซึ่งได้รบั อิทธิพลจากเศรษฐกิจในระดับมหภาค การเก็งกาไร และ
การแทรกแซงของธนาคารกลางหรือรัฐบาล ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใน
แต่ ล ะตลาดที่ ก องทุ น ไปลงทุ น ส่ งผลกระทบต่ อ ราคาของหน่ วยลงทุ น อย่า งไรก็ ต าม การที่ ก องทุ น รวม
ต่างประเทศดังกล่าวติ ดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่ อระดับราคาของตราสารอย่างสมา่ เสมอและ
ต่อเนื่ องทาให้สามารถลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงได้
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่กองทุนมี
ฐานะการลงทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่ ง ซึ่งอาจทาให้มีความผันผวนของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนเพิ่มมากขึ้ น ทาให้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ
รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย และ การทาธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจส่ง ผล
ต่อราคาของมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดทุน
ต่างๆได้โดยติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่าง
สม า่ เสมอ รวมทั้ ง กองทุ น หลัก มี ก ระบวนการพิ จ ารณาการคัด เลื อ กตราสารที่ มี คุ ณ ภาพ วิ เคราะห์
ปั จจัยพื้ นฐานของตราสารนั้นๆ เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสม
 ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมักจะเผชิญกับความ
เสี่ ยงอันเนื่ องจากหลายปั จจัย เช่ น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยน ความผัน ผวนของตลาด การเข้า
แทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ข้อจากัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เข้มงวด นโยบาย
ภาษี ของแต่ ล ะประเทศ กฎข้อ บังคับ ต่ างๆ ของตลาดหลักทรัพ ย์ ความไม่มัน่ คงทางการเมืองและภาวะ
เศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อหรือเงินฝื ด รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชาระราคา
และ/หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ เป็ นต้น
 ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่รฐั บาลของ
ประเทศที่ ก องทุ น เข้า ไปลงทุ น อาจออกมาตรการในภาวะที่ เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ที่ ไม่ ป กติ หรื อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือสังคม ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ
ซึ่งอาจส่งผลให้ ผูล้ งทุ นอาจได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นล่ าช้ากว่าระยะเวลาที่ กาหนดไว้ในหนั งสื อ
ชี้ ชวน
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 สภาพคล่ องของหลัก ทรัพ ย์ที่ ก องทุ น ลงทุ น (Liquidity Risk) ซึ่ งเกิ ด ขึ้ นจากการที่ ก องทุ น ไม่ ส ามารถ
จาหน่ ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ที่
กองทุนหลักทาการซื้ อขายหลักทรัพย์อาจจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อขายเนื่ องจากสภาวะตลาดในขณะนั้ น ความ
เสี่ยงข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่ อมูลค่าหน่ วยลงทุ น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องได้โดยพิจารณาเลือกลงทุนในคลาสหรือตลาดที่มีสภาพคล่อง และมีเงื่อนไขการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนที่สอดคล้องหรือเอื้ อกับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุน
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เป็ นความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศทา
ให้ก องทุ น มี ค วามเสี่ ยงจากการเคลื่ อ นไหวของเงิน ตราต่ างประเทศซึ่ งเกิ ด จากปั จ จัยต่ างๆ เช่ น ภาวะ
เศรษฐกิจโลก ปั จจัยพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทาง
การเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกาไรค่าเงิน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะ
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้ นบางส่วน ซึ่งจะไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจ
ไม่สามารถป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ท้งั หมด ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
ณ ขณะนั้นมากที่สุด
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ปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมของกองทุนหลัก
 มูลค่าหน่ วยลงทุนอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้ น และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจได้รบั เงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
 ผูล้ งทุ นอาจได้รับผลตอบแทนแตกต่ างกันไปในแต่ ละปี ขึ้ นอยู่กับเงินปั นผลและกาไรส่ วนเกินทุ นของ
ทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุนไว้ ซึ่ งผลตอบแทนจากกาไรส่วนเกินทุนอาจติดลบในบางปี และไม่มีการ
รับประกันเงินปั นผล
 มูลค่าของหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้ นตามผลประกอบการของแต่ละบริษัทและ
สภาวะตลาดโดยทัว่ ไป
 มูลค่าของหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ อาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญขึ้ นอยูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจและ
อัตราดอกเบี้ ย รวมถึงความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ ผูอ้ อกหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ อาจไม่
สามารถชาระหนี้ ได้หรืออาจถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือ ความเสี่ยงนี้ จะสูงขึ้ นสาหรับการลงทุนใน
ประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าอันดับ
ที่สามารถลงทุนได้ (Below Investment Grade)
 นอกจากนี้ ประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) มักจะเผชิญกับความเสี่ยงสูงกว่าตลาดของ
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ทั้งความเสี่ยงจากสถานการณ์การเมือง กฎข้อบังคับต่างๆ และความผันผวนของ
เศรษฐกิจ ความไม่พร้อมของระบบการชาระราคาและ/หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ ความไม่โปร่งใส และ
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน อีกทั้งอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่จะค่อนข้างผันผวน
นอกจากนี้ ตราสารหนี้ ที่ออกโดยประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่และตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ า เชื่อถือตา่
กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Below Investment Grade) มักจะผันผวนมากกว่าและมีสภาพคล่องตา่
กว่าตราสารหนี้ ที่ออกโดยประเทศที่พฒ
ั นาแล้วและตราสารหนี้ ที่มี อนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ตามลาดับ
 ความน่ าเชื่ อ ถื อของตราสารหนี้ ที่ ไม่ ได้รับการจัดอัน ดับความน่ าเชื่ อ ถื อ (Unrated Securities) จะไม่
สามารถนามาอ้างอิงกับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือได้
 การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท REITs อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความผันผวนของราคาอัน
เนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ ย
 มูล ค่ า ของตราสารอนุ พัน ธ์ (Derivative instruments) มี ค วามผัน ผวนมาก เนื่ อ งจากหากมูล ค่ า ของ
สินทรัพย์อา้ งอิงเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจะทาให้มูลค่าของตราสารอนุ พนั ธ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ ดังนั้น การลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์อาจส่งผลให้กองทุนขาดทุนมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน
 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่ อเงินลงทุ นได้
การป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ ยนซึ่งอาจจะช่วยลดผลกระทบที่ เกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้นอาจจะไม่ประสบผลสาเร็จเสมอไป
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก (ข้อมูลบางส่วนจากภาคผนวก 4 – ปั จจัยเสี่ยง ในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน
หลัก) :
1. การจ่ายเงินปั นผล
Class ที่มีการจ่ายเงินปั นผลอาจจ่ายเงินปั นผลจากทั้งส่วนของรายได้จากการลงทุนและส่วนของกาไรส่วนเกิน
ทุนที่รับรูแ้ ล้วและยังไม่รบั รูห้ รือส่วนเงิน ทุน โดยการจ่ายเงินปั นผลอาจส่งผลให้มูลค่าหน่ วยลงทุนลดลงและ
ลดทอนอัตราการเติบโตในระยะยาวของส่วนเงินทุนลง
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โดย Class (mth) ที่กองทุนลงทุนนั้นให้ความสาคัญกับการจ่ายเงินปั นผลมากกว่าการเติบโตของส่วนเงินทุน
ในการคานวณอัตราการจ่ายเงินปั นผล ค่าธรรมเนี ยมการจัดการและที่ ปรึกษาการลงทุนต่อปี รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการดาเนิ นงานและการบริหารงานจะถูกนาไปคานวณในส่วนเงินทุนเท่านั้ นและจะไม่กระทบในส่วนของ
การจ่ายเงินปั นผล
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative Risks)
2.1 สัญญาฟิ วเจอร์ส (Futures) และออปชั ่น (Options)
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในออปชัน่ (Options) และสัญญาฟิ วเจอร์ส (Futures) ที่อา้ งอิงกับหลักทรัพย์ ดัชนี
และอัตราดอกเบี้ ย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารการลงทุ น (Efficient Portfolio Management) ภายใต้
ข้อ จากัด การลงทุ น ของกองทุ น หลักที่ ระบุ ใน “ภาคผนวก 2 – ข้อ จากัด และอ านาจหน้ าที่ ในการลงทุ น ”
นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาฟิ วเจอร์ส (Futures) ออปชัน่ (Options) และสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงตลาด ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ย อย่างไรก็ตาม กองทุนมีความเสี่ย งที่สถานการณ์ตลาดอาจไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์
เช่น ปั จจัยต่างๆ เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่แตกต่างไปจากทิศทางกองทุนที่ต้งั ใจจะคุม้ ครองความเสี่ยง เป็ นต้น
โดยท้ายที่ สุด กองทุ นอาจลงทุ นในตราสารอนุ พันธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) หรื อ เพื่ อ สร้า งผลตอบแทนให้ใกล้เคี ยงกับ ตัว ชี้ วัด ภายใต้ขอ้ จ ากัด การลงทุ น ของ
กองทุนหลัก
การทาธุรกรรมสัญญาฟิ วเจอร์ส (Futures) นั้นมีความเสี่ยงสูง การวางเงินประกันขัน้ ต้น (Initial Margin) นั้น
มีมูลค่ าน้ อยเมื่อเที ยบกับมูลค่าของสัญ ญาฟิ วเจอร์ส ดังนั้ น ธุ รกรรมดั งกล่ าวจึงมี อัตราทด (Geared หรื อ
Leveraged) ในการลงทุนสูง แม้ตลาดจะเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผูล้ งทุนได้
การท าธุ ร กรรมสั ญ ญาออปชัน่ (Options) นั้ น มี ค วามเสี่ ย งสู ง เช่ น กัน การออกหรื อ ขาย (Writing หรื อ
Granting) ออปชัน่ นั้นเผชิญความเสี่ยงสูงกว่าการซื้ อออปชัน่
2.2 ความเสี่ยงจากอัตราทดในการลงทุน (Leverage Risk)
การลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์จาเป็ นต้องมีการวางเงินประกันขั้นต้น (Initial Margin) ซึ่งมีมลู ค่าน้อยเมื่อเทียบ
กับ มู ล ค่ า ของสัญ ญา ดังนั้ น การลงทุ น ดังกล่ า วจึ งมี อัต ราทด (Geared) ในการลงทุ น สู ง ซึ่ งท าให้ให้ก าร
เปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์อา้ งอิงเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้ผูล้ งทุนขาดทุนอย่างมากได้ การลงทุนใน
ตราสารอนุ พนั ธ์จึงอาจทาให้ผลู ้ งทุนขาดทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นได้
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์นอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC Derivative Transactions) มี
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ของคู่สญ
ั ญา (Counterparty default)
โดยทัว่ ไป การซื้ อขายตราสารนอกตลาดหลักทรัพย์น้ั นมีหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่เข้มงวดน้อยกว่าการทา
ธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทาให้การทาธุกรรมนอกตลาดหลักทรัพย์น้ันไม่มีมาตรการคุม้ ครองผูซ้ ื้ อขาย
ตราสาร ดังนั้น เมื่อกองทุนทาธุรกรรมซื้ อขายนอกตลาดหลักทรัพย์จะเผชิญกับความเสี่ยงที่คู่สญ
ั ญาอาจไม่ทา
ตามสัญ ญาที่ ได้ตกลงไว้ร่วมกัน และอาจทาให้ก องทุ น ขาดทุ น ได้ กองทุ น จึงทาธุ รกรรมซื้ อขายนอกตลาด
หลักทรัพย์กบั คู่สญ
ั ญาที่เชื่อถือได้และอาจขอ Letter of credit หรือหลักประกันจากบางคู่สญ
ั ญา อย่างไรก็ตาม
แม้ว่ากองทุนจะพยายามลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ของคู่สญ
ั ญาโดยใช้มาตรการต่างๆ แต่ก็ไม่อาจ
รับประกันได้ว่าคู่สญ
ั ญาจะไม่มีการผิดนัดชาระหนี้ ตามสัญญาหรือกองทุนและผูล้ งทุนจะไม่ขาดทุน
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4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้
การลงทุนในตราสารหนี้ นั้ นกองทุ นต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารและการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย ผูอ้ อกตราสารอาจไม่สามารถชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ ยภายในระยะเวลาที่
กาหนดซึ่ งจะกระทบต่ อ มูล ค่ าของตราสารที่ ก องทุ น ถื อ ครองอยู่ นอกจากนี้ การเปลี่ ยนแปลงของอัต รา
ดอกเบี้ ยนั้นย่อมส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ ผันผวน โดยเมื่ออัตราดอกเบี้ ยเพิ่มสูงขึ้ น ทาให้ราคาตราสารหนี้
ลดตา่ ลง ในทางกลับกัน เมื่ออัตราดอกเบี้ ยลดตา่ ลง ทาให้ราคาตราสารหนี้ โดยทัว่ ไปสูงขึ้ น ตราสารหนี้ ที่มี
อายุยาวจะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยและมักจะให้ผลตอบแทนที่สูงแต่ก็เผชิญกับความ
เสี่ยงจากราคาตราสารที่ผนั ผวนมากกว่า
4.1 ตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
โดยตราสารหนี้ ดังกล่าวจะถูกจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออิสระ (อันดับความน่ าเชื่อถือ
Baa3/BBB- หรืออันดับที่สูงกว่า) ยกตัวอย่างเช่น Moody’s Standard & Poor’s หรือ Fitch การจัดอันดับจะ
ยึดตามความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร ซึ่งสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถื อจะมีการ
ทบทวนการจัดอันดับเป็ นระยะและตราสารอาจถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือในกรณี ที่สภาวะเศรษฐกิจ
กระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
4.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ ที่ให้อตั ราผลตอบแทนสูง (High Yield Bonds)
ตราสารหนี้ ที่ให้อตั ราผลตอบแทนสูงนั้นจะมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือที่ตา่ กว่าและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตรา
สารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เพื่อชดเชยความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่สูงขึ้ น ซึ่งการลงทุนในตราสารหนี้ ที่ให้อตั ราผลตอบแทนสูงทาให้กองทุนมีความผันผวนมากกว่า
4.3 ตราสารหนี้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) จากสถาบัน
การจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออิสระ โดยความน่ าเชื่อถือของตราสารดังกล่าวจะถูกประเมินโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ในขณะที่ลงทุน ความเสี่ยงของตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจะมีความเสี่ยงสูงกว่าตรา
สารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
5. ตราสารประเภทที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน (Asset-Backed Securities : ABS) และตราสารประเภทที่
มีอสังหาริมทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน (Mortgage-Backed Securities : MBS)
กองทุ น อาจลงทุ น ในตราสารประเภทที่ มี ห ลัก ทรัพ ย์ค้าประกัน (Asset-Backed Securities : ABS) หลาย
ประเภท (ทั้งหลักทรัพย์ที่เป็ นบัญชีลูกหนี้ บัตรเครดิต เงินกูเ้ พื่อซื้ อรถยนต์ เงินกูย้ ืมเพื่อซื้ ออสังหาริมทรัพย์ที่
เป็ นที่ อ ยู่อ าศัยและเชิ งพาณิ ช ย์ ตราสารหนี้ ที่ ค้า ประกัน ด้วยสิ น ทรัพ ย์ที่ จ านอง (Collateralized mortgage
obligation) และตราสารหนี้ ที่ ค้ า ประกัน ด้ว ยสิ น เชื่ อ (Collateralized debt obligation)) ตราสารที่ ส่ งผ่ า น
ผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่ค้าประกันมายังผูถ้ ือ (agency mortgage pass-through securities) ตราสารหนี้
ที่ธนาคารเป็ นผูอ้ อกและค้าประกันด้วยกระแสเงินสดจากเงินกูเ้ พื่ออสังหาริมทรัพย์หรือภาครัฐ (Covered
bond) หลักทรัพย์เหล่านี้ จะมี ความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง และด้านอัตราดอกเบี้ ยสูงกว่าตราสาร
หนี้ อื่น เช่น ตราสารหนี้ ที่ออกโดยรัฐบาล
ตราสารประเภทที่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน (ABS) และตราสารประเภทที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ค้า
ประกัน (MBS) เป็ นตราสารที่ให้สิทธิผถู ้ ือในการรับผลตอบแทนที่ขนอยู
ึ้ ก่ บั กระแสเงินซึ่งก็คือการชาระเงินต้น
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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และดอกเบี้ ยจากกลุ่มของสินทรัพย์ที่กาหนด เช่น เงินกูย้ ืมเพื่อซื้ ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็ นที่ อยู่อาศัยและเชิ ง
พาณิชย์ เงินกูเ้ พื่อซื้ อรถยนต์ หรือบัญชีลูกหนี้ บัตรเครดิต
ตราสารประเภทที่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน (ABS) และตราสารประเภทที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ค้า
ประกัน (MBS) มีความเสี่ยงจากการยืดระยะเวลาชาระหนี้ และการชาระหนี้ เงินกูก้ ่อนกาหนด ซึ่งจะกระทบต่อ
เวลาและขนาดของกระแสเงินที่ตราสารจะจ่ายและอาจจะกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนที่ผูถ้ ือตราสารได้รับ
อายุของตราสารขึ้ นอยู่กบั หลายปั จจัย เช่น การไถ่ถอนและความถี่ในการใช้สิทธิ์ไถ่ถอนและชาระคืนเงินกูก้ ่อน
กาหนด ระดับอัตราดอกเบี้ ย อัตราการผิดนัดชาระหนี้ ที่แท้จริงของสินทรัพย์อา้ งอิง ระยะเวลาการติดตามทวง
ถามหนี้ และระดับการหมุนเวียนของสินทรัพย์อา้ งอิง
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงที่เป็ น Credit Linked
Notes (CLNs)
Credit Linked Notes (CLNs) เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงที่อา้ งอิงกับเหตุการณ์ที่มี
ผลต่อความสามารถในการชาระหนี้ (credit event) ของหลักทรัพย์อา้ งอิงหรือผูอ้ อกหลักทรัพย์อา้ งอิง ดังนั้น
เมื่อกองทุนลงทุนในตราสารนี้ กองทุนจะมีความเสี่ยงที่หลักทรัพย์อา้ งอิงจะถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือ
หรือผิดนัดชาระหนี้ ซึ่งอาจจะทาให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุน
7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และประเทศด้อยพัฒนา
(Less Developed Markets)
ในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และประเทศด้อยพัฒนา (Less Developed Markets) นั้น
ระบบกฎหมาย กระบวนการทางศาล และข้อกาหนดต่างๆ ยังคงอยูร่ ะหว่างการพัฒนา แต่ก็ยงั คงมีความเสี่ยง
จากความคลุ มเครื อของกฎหมายต่ อ ผูล้ งทุ น ทั้งในและนอกประเทศ บางประเทศอาจมีค วามเสี่ ยงสู งกว่า
ประเทศอื่นๆ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนผูล้ งทุนควรมัน่ ใจว่าตนเข้าใจในความเสี่ยงที่ตอ้ งเผชิญและมัน่ ใจว่า
การลงทุนนั้นเหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนของตน การลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ และประเทศด้อย
พัฒนานั้นเหมาะสมกับผูล้ งทุ นที่มีความรูเ้ กี่ยวกับตลาดที่จะเข้าไปลงทุนเป็ นอย่างดีและสามารถพิจารณาและ
ให้น้ าหนักความเสี่ยงของการลงทุนดังกล่าวได้
ประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ และประเทศด้อยพัฒนานั้นไม่ได้จากัดเพียง (1) ประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์เกิด
ใหม่ตามที่บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) ได้ให้นิยามไว้ (2) ประเทศ
ที่มีรายได้ตา่ ถึงปานกลางตามที่ธนาคารโลก (World Bank) ได้กาหนดไว้ และ (3) ประเทศที่อยู่ในรายชื่อ
ประเทศกาลังพัฒนาของธนาคารโลก รายชื่อของประเทศกลุ่ มตลาดเกิดใหม่ และประเทศด้อยพัฒนานั้ น
เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา อาจกล่ าวได้ว่า กลุ่ มประเทศดังกล่ าว คือ ประเทศที่ น อกเหนื อจากประเทศหรื อ
ภูมิ ภ าคเหล่ านี้ อัน ได้แก่ สหรัฐอเมริ ก า แคนาดา ญี่ ปุ่ น ออสเตรเลี ย นิ วซีแลนด์ และประเทศแถบยุโรป
ตะวันตก
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดอสังหาริมทรัพย์
การลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ย วข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเผชิญความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงที่มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะลดลง ความ
เสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจทัว่ ไปและสภาวะเศรษฐกิจของแต่ ละพื้ นที่ ภาวะอุปทานล้นตลาด ไม่มี
ความต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ การแข่งขันที่สูงขึ้ น ภาษี และธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นงานและการบังคับเอาทรัพย์หลุ ดจานอง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายกาหนดย่านการ
พัฒนา (Zoning laws) ต้นทุนจากการสะสางหนี้ สินให้แก่บุคคลที่สามอันเนื่ องมาจากปั ญหาด้านสิ่งแวดล้อม
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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ความเสียหายวินาศภัยอื่นๆหรือการเวนคืน ความเสียหายจากภัยพิบตั ิน้ าท่วม แผ่นดินไหวหรือภัยธรรมชาติ
อื่น ๆ และการก่อการร้าย ข้อจากัดและความแตกต่ างของค่าเช่ า และการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและเล็ก ที่มีสภาพคล่องตา่ กว่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่มี
ขนาดใหญ่กว่า ดังนั้ น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์เนื่ องจากราคาที่ผนั ผวน
ของบริษัทขนาดเล็ก
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การขาย รับซื้ อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การขายหน่วยลงทุน
K-GINCOME-A(A) มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท
K-GINCOME-A(R) มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท
K-GINCOME-SSF มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขัน้ ตา่ ในการสัง่ ซื้ อหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ งั ่ ซื้ อหรือ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการ
อาจกาหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณี รองรับบริการต่างๆของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจให้ทารายการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
โดยมีมูลค่าขั้นตา่ น้อยกว่าที่กาหนดในบางกรณี ได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัท
จัดการ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การเปิ ดบัญชี
สาหรับ ผูล้ งทุ น ที่ ยงั ไม่เคยมีบัญ ชีก องทุ น จะต้องเปิ ดบัญ ชี กองทุ น และปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการกาหนด
สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคล
ส าเนาบั ต รประชาชน ซึ่ งลงนามรับ รองความ1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ถูกต้อง
2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
หรื อ หลัก ฐานอื่น ใดที่ บ ริ ษั ท จัด การอาจก าหนด3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคล
เพิ่มเติมในอนาคต
และเงื่อนไขการลงนาม
4) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคล
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
ในอนาคต
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วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
1. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ต้งั แต่เวลาเริ่มทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ น
การขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาที่ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
กาหนด โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นเพื่อแสดงความจานงในการสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนรายอื่นที่มิใช่ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน
หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้
กับธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกาหนด
กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วย
เงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารยอมรับ และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื่อกองทุน หรือบัญชีอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด สิทธิใน
หน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้
เรียบร้อยแล้ว
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ที่
www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น ทั้งนี้ บริษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุน
แล้วเท่านั้น
3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่
K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
4. บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมา่ เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษัทจัดการกาหนด
หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ เพื่ อซื้ อหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็ นประจาตามช่วง
ระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเงื่อนไขและส่งคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นแบบสมา่ เสมอได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริ ษัทจัดการจะทารายการ
ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
เงื่อนไขการซื้ อหน่วยลงทุน
ในการชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนด้วยเงิน เว้นแต่
เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั
เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนและผู ้
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้ นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ น
กรณีพิเศษ
ในกรณี ที่บัญ ชี กองทุ นใดไม่มีมูลค่าคงเหลื อในบัญ ชี และบัญ ชีน้ั นไม่มีการติ ดต่ อขอใช้บริการเป็ นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการทาการปิ ดบัญชีกองทุนไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ
วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการ
หรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นได้รับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและรับชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุ น
รวมถึงได้ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นแล้ว
กรณี ที่ผูส้ ัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุ น เป็ นเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรื อวิธีอื่นใดที่ มิใช่ เงินสด
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้ อยแล้ว และ
วันที่บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องอยูภ่ ายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด"
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่จดั สรรแล้ว
ในกรณี ที่จานวนเงินที่ระบุ ในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นไม่ตรงกับจานวนเงินที่ บริษัทจัดการได้รับชาระ บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที่การสัง่ ซื้ อมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุ นที่จดทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็ น
ว่าการจัดสรรในกรณีดงั กล่าว จะทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อ
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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การลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือ ต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
การคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่ ผู ้สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น ไม่ ได้รับ การจัด สรรหน่ วยลงทุ น ไม่ ว่ าทั้งหมดหรื อ บางส่ ว น บริ ษั ท จัด การจะ
ดาเนิ นการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร พร้อมดอกเบี้ ย (ถ้ามี) ให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยการโอนเงิน
หรือชาระเป็ นเช็คตามที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ที่บริษัทจัดการ
ไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนหรือวันที่ยุติโครงการแล้วแต่กรณี
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนในกรณีทั ่วไป
K-GINCOME-A(A) มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน 500 บาท
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ 50 บาท
K-GINCOME-A(R) มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน 500 บาท
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ 50 บาท
K-GINCOME-SSF มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน ไม่กาหนด
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ ไม่กาหนด
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นตา่ ในการสัง่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ งั ่
ขายคืน หรื อสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นตามประเภทของผู ้ลงทุ น ตามระยะเวลาการถื อ ครองหน่ วยลงทุ น ตาม
ช่องทางการซื้ อขาย หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึง
กรณีรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยขึ้ นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ป ระสงค์จ ะขายคื น หน่ ว ยลงทุ น จะต้อ งกรอกข้อ ความในค าสัง่ ขายคื น หน่ วยลงทุ น ระบุ
รายละเอี ยดและความจานงให้ค รบถ้วน ชัด เจน แล้วน าค าสัง่ ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น พร้อ มเอกสารหลัก ฐาน
ประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่
เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย)
ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 14.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถ
สมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
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3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 14.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นที่ ได้รับ หลังเวลา 14.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษั ทจัดการจะทา
รายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิ กคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
การจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน" หรือ "การ
ไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ " ที่ระบุในโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ งั ่
ขายคืน โดยคานวณจากราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันที่บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่
สมบูรณ์
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนเงิ นที่สงั ่ ขายคืนโดย
คูณจานวนหน่ วยลงทุนด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนนั้น
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงิน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืนด้วย
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนนั้น
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบี ยนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ ัง่ ขายคืนมี
จานวนหน่ วยลงทุนตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืน
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็ นผลให้หน่ วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนมีมลู ค่าตา่ กว่ามูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ บริษัทจัดการอาจดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ในกรณีที่จานวนหน่ วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
มีอยูต่ ามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทั้งหมด
ตามจานวนเท่าที่ปรากฏอยูต่ ามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริ ษั ท จัดการจะจัดสรรเงิน ค่ ารับ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น ตามคาสัง่ ขายคืน หน่ วยลงทุ น ที่ ส มบู รณ์ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้ อได้จากจานวนเงินสดของกองทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ขายคืน
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การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
• ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
• ชนิดรับซื้ อคืนอัตโนมัติ : มี
• ชนิดเพื่อการออม : ไม่มี
รายละเอียดการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัตสิ าหรับเฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้ อคืนอัตโนมัติ
(K-GINCOME-A(R))
1. บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตกลงสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยบริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่เกินปี ละ
12 ครั้ง ทั้งนี้ การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าวจะทาให้จานวนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. การพิจารณาจานวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้ นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติจากการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนหลัก
และ/หรือจากกาไรสุทธิ และ/หรือกาไรสะสมของกองทุน
3. บริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นเกณฑ์
ในการคานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการจะชาระเงินให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้
ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณี ที่บริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว่าการไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ผูส้ งั ่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะ
อนุ ญาตเป็ นกรณี พิเศษสาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดง
สิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการปิ ดบัญชีกองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่ วยลงทุนโดยปกติภายใน 5 วันทาการ
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการที่คานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัด
จากวันทาการที่ คานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น โดยมิ ให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุ รกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึ่งวันหยุดทาการดังกล่าวหมายรวมถึง วันหยุด
ทาการของกองทุนหลัก วันหยุดทาการของประเทศ/ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือจดทะเบียน
ซื้ อขาย และ/หรื อ วัน หยุดทาการของตัวแทนรับคาสัง่ ซื้ อขาย วันหยุดทาการของธนาคารต่ างประเทศหรื อ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทาการอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สาหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะคานวณต้นทุนและ
ผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (First In, First Out : FIFO) โดยจะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม

19

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการออม ไม่
ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้ น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ ทางภาษี หากการ
ลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นที่ ประสงค์จะสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่ างๆในใบคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน แล้วนาใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้า
มี) ไปยืน่ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย สาหรับการสับเปลี่ยนเข้ากองทุน และถึงเวลา 14.30 น. ของทุ ก
วันทาการซื้ อขาย สาหรับการสับเปลี่ยนออกจากกองทุน
2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย)
ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เข้ากองทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุ กวันทาการซื้ อ
ขาย และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุนได้ภายในเวลา 14.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เข้ากองทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อ
ขาย และสับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น ออกจากกองทุ น ได้ภ ายในเวลา 14.30 น. ของทุ ก วัน ทาการซื้ อขาย โดย
สามารถดาวน์โหลด K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการออม ไม่
ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้ น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ ทางภาษี หากการ
ลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการกับกองทุน
รวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการอื่น
(1) กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมออกจากบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ระบุ
จานวนเงินหรือจานวนหน่ วยลงทุนที่ตอ้ งการ พร้อมทั้งสมุ ดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการกาหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้วนาไปยืน่ ต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน
(2) กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมเข้าบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการได้ โดยขอรับหนั งสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วย
ลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคาสัง่ ซื้ อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
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ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการ โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบคาสัง่ ซื้ อเพื่อการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน
ปั จจุบนั บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างชนิ ดหน่ วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันได้
ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมไปยังหน่ วยลงทุนชนิ ดอื่นไม่ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุนตาม
กฎหมาย ดังนั้ น ผู ้ถื อ หน่ วยลงทุ น อาจเสี ยสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ห ากการลงทุ น ไม่ เป็ นไปตามเงื่อ นไขที่
กฎหมายภาษีอากรกาหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามหัวข้อ "การเลิกกองทุนรวม"
การดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในกรณี ดงั กล่าวบริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมอบหมายให้บริษัท
จัดการเป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่กาหนดในหัวข้อ
"การเลิกกองทุนรวม" หากไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื่อการออมอื่นภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษี อากร และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผู ้ ถือหน่ วยลงทุ นสามารถสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด สาหรับการสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายใด บริษัท
จัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายถัดไป
กรณี สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
ราคาขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณี เป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการซื้ อ
ขายที่ บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บ สนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นและ
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วย
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
(2) การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุ นกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการ
ซื้ อขายที่ บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุ นต้นทางหรือ ณ สิ้ นวันทาการก่อนหน้าวันทาการซื้ อขายที่บริษัท
จัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู ้ ถือ
หน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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(3) การสับเปลี่ยนระหว่างชนิ ดหน่ วยลงทุน
(3.1) กรณี เป็ นชนิ ดหน่ วยลงทุ นต้น ทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขายที่ บ ริษั ท
จัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการ
หรื อ ผู ้ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รั บ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น ได้ท ารายการสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น แล้ว หั ก ด้ว ย
ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
(3.2) กรณีเป็ นชนิ ดหน่ วยลงทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการที่คานวณมูลค่าหน่ วย
ลงทุนของชนิ ดหน่ วยลงทุนต้นทางที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่
สับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น และบริ ษั ท จัด การหรื อผู ้ส นั บ สนุ น การขายหรื อรับ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น ได้ทารายการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
สิทธิในหน่วยลงทุน
สิทธิในหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางได้รบั ชาระเงินค่า
ซื้ อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบก่อนการปิ ดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนชัว่ คราวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ งดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
การเลื่ อ นก าหนดการช าระเงิน ค่ า ขายคื น หน่ วยลงทุ น ตามข้างต้น บริ ษั ท จัด การจะปฏิบัติ ต ามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่ อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนั บแต่วนั ที่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อ มูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามข้อ
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(2) ต่ อส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริ ษั ท จัดการจะมอบหมายให้ผูด้ ู แลผลประโยช น์
ดาเนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่ อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น สัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นในช่ วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่ง
คาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว :
การไม่ขายหรือไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตามคาสัง่ ที่ รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณี ใด
กรณีหนึ่ ง ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือ
ต่อความรับผิ ดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษั ทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่ อการลงทุ นของ
กองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) ได้
2. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
ไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือ
ผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุ คคลซึ่งโดยปกติ มีถิ่นที่ อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวรหรือยกเลิก
หน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี และ/หรือมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของชนิ ดหน่ วยลงทุนดังกล่าวลดลงเหลือ น้อยกว่า 300
ล้านบาทในวันทาการใดและ/หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นของชนิ ดเพื่อการออมที่เหลืออยู่ท้งั หมดมีการลงทุ นครบ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนดและ/หรือเงื่อนไขอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สานั กงาน ก.ล.ต.ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ น
การชัว่ คราวตามระยะเวลาที่ เห็ น สมควร แต่ รวมแล้ว ต้อ งไม่ เกิ น 20 วัน ท าการติ ด ต่ อ กัน เว้น แต่ จ ะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกไปได้
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ช่องทางที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และรับซื้ อคื นหน่ วยลงทุน ข้อมูลโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ :
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ที่ โทร. 0 2888 8888
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมี
ดุลยพินิจที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
- เครื่องมือการกาหนดให้ผลู ้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (liquidity fee) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- มูลค่าขั้นตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee
คือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่ วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee
คือ 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษั ทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่ เรียกเก็บจริ ง และหรื อมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุ น หรื อ
สับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก และหรื อระยะเวลาการถื อครองหน่ วยลงทุ น ที่ จะเรียกเก็บ ค่าธรรมเนี ยมนี้ ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กาหนด
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุน
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น
ได้
4. ค่ า ธรรมเนี ยม Liquidity Fee ที่ เรี ย กเก็ บ ได้จ ะน ากลั บ เข้า กองทุ น อย่ า งไรก็ ต ามการใช้เครื่ อ งมื อ นี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อบรรเทาผลกระทบทางลบที่ อาจเกิดขึ้ นกับ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น ที่ ยงั คงลงทุ น ในกองทุ น ต่ อไป
เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่ เก็บจริ ง และหรื อปรับเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขาย
คืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัท
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จัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนั้น
กองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ liquidity fee บริ ษั ท จัด การจะ
พิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุ น
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะเรียก
เก็บในอัตราที่ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษัท จัดการขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการด าเนิ น การ ในกรณี ที่ กองทุ น ปลายทางมีก าร
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใด
หรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(swing pricing) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบตั ิ Full swing pricing และ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งกาหนดอัตราที่จะใช้ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ย
สูตรการคานวณที่ สะท้อนต้นทุ นในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุ นรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing
Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณา
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของ
กองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่น
ใดที่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของบริ ษั ท จัด การ ซึ่ งบริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาใช้ขอ้ มูล ประมาณการภายใต้
ข้อเท็ จจริ งที่ มีอยู่และหรื อสมมติ ฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้องเท่ าที่ สามารถทาได้ เพื่อให้
สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม

26

2. ในกรณี ที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สดั ส่วน
ของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกิน
กว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณ
จากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing พร้อมกับเครื่องมือ Anti-Dilution Levies
– ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่
ละครั้งที่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่มได้ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทาการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่องต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้ น ทั้งนี้
บริษั ทจัดการขอสงวนสิ ท ธิ์ที่ จะไม่เปลี่ ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ ได้ด าเนิ นการหรื อตัดสิน ใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้ น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุ น
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้ นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะ
พิ จ ารณาใช้อัต รา Swing Factor ในอัต ราที่ ไม่ เกิ น กว่า ที่ ก องทุ น ปลายทางก าหนดไว้ในหนั งสื อ ชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษัท จัดการขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการด าเนิ น การ ในกรณี ที่ กองทุ น ปลายทางมีก าร
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใด
หรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
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ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้น ทุนในการซื้ อขายทรัพ ย์สินของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs และกาหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุ นรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุ น หรือปั จจัยอื่นใดที่ นอกเหนื อการควบคุมของบริษัท
จัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ข อ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สดั ส่วน
ของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า
ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่า
การซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขาย
คื น หน่ วยลงทุ น (redemption) และหั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า การสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ออก (switch out) ทั้ ง นี้
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกาหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
(2) กรณี ที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
4. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษั ทจัดการจะไม่ ใช้เครื่ องมื อ ADLs พร้อมกับเครื่ องมื อ Swing Pricing แต่ สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs จากผูท้ ี่ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุ นเข้า หรือผูท้ ี่ ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก เพียงฝั ่งใดฝั ่งหนึ่ งที่ เกิน
ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรียก
เก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่
ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือรายที่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุ ไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้ ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวัน
ทาการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
ADLs ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้ น
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรร
หน่ วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริ ษั ทจัดการอาจพิ จารณาใช้เครื่ องมื อ ADLs ในกรณี ที่ กองทุ นปลายทางมีการใช้เครื่ องมื อนี้ โดยจะพิจารณา
กาหนดอัตรา ADLs ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตรา
สาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุนหรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรื อสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรื อ เครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ หากบริ ษั ท จั ด การ
พิจารณาแล้วว่า การใช้งานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่ จะรองรับการไถ่ถอน
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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หน่ วยลงทุนที่เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้ องกันผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นโดยรวม จาก
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณี ที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปฏิบตั ิกบั คาสัง่ ที่ได้รบั จากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคาสัง่ ที่ได้รบั ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทั้งนี้
บริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาใช้ Notice Period ร่ วมกับ เครื่ อ งมื อ อื่ น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ซึ่ง
จะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือ
ชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริ ษั ทจัดการอาจพิ จารณาใช้เครื่ องมื อ Notice Period ในกรณี ที่ กองทุ นปลายทางมี การใช้เครื่ องมื อนี้ โดยจะ
กาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการด าเนิ น การ ในกรณี ที่ กองทุ น ปลายทางมี การ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิน 15 วันทาการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษั ท จัด การอาจพิ จารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่ เกิ ดสถานการณ์ ไม่ป กติ หรื อประเมิ น ว่า
สถานการณ์ อาจจะไม่ ป กติ โดยบริ ษั ท จัด การอาจกาหนดเงื่อ นไขเพื่ อ บ่ งชี้ สถานการณ์ ที่ ไม่ ป กติ ด ้วย Gate
Threshold ได้ บริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขาย
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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สินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน
หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการ
ภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้
สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณี ที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate Threshold ในกรณี ดงั กล่าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ท้งั หมดของกองทุ น มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่ บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยที่ มู ล ค่ า การซื้ อขายหน่ วยลงทุ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ค านวณจาก มู ล ค่ า การซื้ อหน่ วยลงทุ น
(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ ยตาม
สัด ส่ ว น (pro-rata basis) ของค าสัง่ ขายคื น หน่ วยลงทุ น และค าสัง่ สับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น ออก ณ วัน ที่ ใช้
Redemption Gate
4. คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการ
ในวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
ใหม่ตามสัดส่ วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นและคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ ส่วนที่เหลือได้เมื่อ
บริษัทจัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการยกเลิกคาสัง่ ดังกล่าว และเมื่อบริษั ทจัดการเริ่มเปิ ดใช้ระบบ บริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริษัทจัดการจะทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate
ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรับ เพิ่ ม หรื อ ลดเพดานการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขั้นตา่ ที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับ
เพิ่มหรือลดระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับเพิ่ มได้ไม่เกิน กว่าที่ ระบุ ไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่ บริ ษั ทจัด การ
กาหนด
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ กาหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นในส่ วนที่ เหลื อได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกทั้งหมดที่คา้ งอยูใ่ นรายการ และจะแจ้งให้ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสัง่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
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 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ redemption gate บริ ษั ท จัด การจะพิ จารณาดาเนิ น การให้ส อดคล้อ งกับ
กองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะ
ก าหนดเพดานการขายคื นหน่ วยลงทุ นไม่ ต า่ กว่ าที่ กองทุ นปลายทางก าหนดไว้ในหนั งสื อชี้ ชวน และก าหนด
ระยะเวลาที่ จะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุ นไม่เกินกว่าที่ กองทุ นปลายทางกาหนดไว้ในหนั งสื อชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
- การไม่ขายหรือไม่รับซื้ อคื นหน่ วยลงทุน ตามคาสั ่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับ คาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคื น
หน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการสามารถดาเนิ นการได้สูงสุ ดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่ อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่ อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่า
จาเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุ น โดยได้รับความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณี เกิดเหตุ ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุ อื่นใดดังต่ อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณี ที่ประกาศ ก.ล.ต.
กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแก่
ผูล้ งทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่าง
หนึ่ งดังนี้
(1) การกระท าที่ เป็ นความผิ ด มู ล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ตามกฎหมายเกี่ ยวกับ การป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระท าที่ เป็ นการปฏิบัติ ต ามค าสัง่ เกี่ ยวกับ การยึด หรื อ อายัด ทรัพ ย์สิ น โดยบุ ค คลผู ้มี อ านาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ได้ในสาระสาคัญ
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2. อยูใ่ นระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัด การของตนอัน เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริ ษั ท จัด การกองทุ น รวมรายเดิ ม ไม่ ส ามารถดารงความเพี ยงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผู ้ ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการ
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่
เกิน 3 วันทาการ
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สิทธิและข้อจากัดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อจากัดการใช้สิทธิออกเสียง :
ในกรณี ที่มีผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้
แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิ ด
หน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนั บคะแนนเสียงของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
ข้อจากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอด
ใดๆ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่ อชื่อเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2.ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมจะไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนไปจาหน่ าย จ่าย โอน จานา
หรือนาไปเป็ นประกันได้
3. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่อยู่ภายใต้ก รมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เนื่ องจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าว
ไม่ มี สิ ท ธิ โอนเปลี่ ย นมื อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ว่ า กรณี ใดทั้งสิ้ น และไม่ มี สิ ท ธิ น าหน่ ว ยลงทุ น ไปจ าน าเป็ น
หลักประกัน
สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด
1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2. การโอนทางมรดกตามกฎหมายหรือทางพินัยกรรมให้แก่ทายาทหรือผูร้ บั ประโยชน์ตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคาสัง่ ศาล
4. การโอนอันเนื่ องมาจากการบังคับจานาหน่ วยลงทุน
5. การโอนในกรณี พิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็ นสมควรอนุ มตั ิให้โอนได้ เช่น กรณี การแก้ไขหนั งสือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิที่เกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซื้ อขาย เป็ นต้น
นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุ นนอกเหนื อจากกรณี ที่ระบุขา้ งต้น อย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้มีการโอนนอกเหนื อจากกรณีขา้ งต้น ซึ่งเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุ น จะต้องมายื่นค าขอโอนหน่ วยลงทุ น ด้วยตนเองที่ น าย
ทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอน
สาหรับการโอนหน่ วยลงทุนที่เป็ นการโอนทางมรดก ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะต้องมาติดต่อ นายทะเบียน
ด้วยตนเองพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตามกฎหมาย
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ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื่อ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อน
ไปยังผูร้ บั โอนภายใน 30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่ วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย แต่ท้งั นี้ นายทะเบียนจะรับ
จดทะเบียนการจานาให้แก่ผรู ้ บั จานาที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม จะไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนไปจาหน่ าย
จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กองทุนรวมนี้ มีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ น
หลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและลงลายมือ
ชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
(รายละเอียดตามข้อผู กพัน ระหว่างผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น กับ บริ ษั ท จัด การ ข้อ 14 “การออกและส่ งมอบ
เอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน”)
ช่องทางการร้องเรียนของผูล้ งทุน :
ติดต่อบริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 1207, 0 2033 9999 หรือ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2230 2240-1
นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
การวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย :
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
อ้างอิงที่อยูข่ องบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่อยู่: 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุน
รายชื่อคณะกรรมการ :
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผูบ้ ริหาร :
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นางสาวเอื้ อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางหทัยพัชร์ ชูโต
นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายยุทธนา สินเสรีกุล
นางสาวปิ ยะนุ ช เจริญสิทธิ์
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ
นางสาววรนันท์ กุศลพัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ :
จานวน 229 กองทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565)
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มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ :
1,058,227,761,678.24 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565)
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน :
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร
นางสาวปรานี เกียรติชยั พิพฒ
ั น์

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ
คุณชุณหวรรณ
สาขาการเงิน,
ขัตตินานนท์
University of Texas at Austin
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการบัญชี (International
Programme),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม

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

คุณกันตยา
พสุหิรญ
ั นิกร

คุณพีรกานต์ ศรีสุข

ประสบการณ์การทางาน
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- Assistant Managing Director
Equity and Derivatives Trading Group
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Vice President
- Direct Investment
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
Director, THAI PROSPERITY ADVISORY
CO.,LTD
- Chief Financial Officer,
CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD
- Assistant Vice President
กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
- Assistant Vice President
Investment Banking Department
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Exploration Engineer,
SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER
- Master of Science in Finance - ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
University of Warwick,
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
United Kingdom
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
- ปริญญาตรี
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
คณะเศรษฐศาสตร์
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
(International Programme),
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives,
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ
- Master of Science in
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
Finance, London School of
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
Economics and Political
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
Science (LSE),
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
United Kingdom
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
-ปริญญาตรี
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด

กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ

ประวัติการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทางาน
- 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)
- ปริญญาโท International
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
คุณวีรยา จุลมนต์
Securities, Investment and
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
Banking, University of Reading, - ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
United Kingdom
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
-ปริญญาตรี
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
คณะเศรษฐศาสตร์,
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888
 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-777-7777
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
 ธนาคารออมสิน โทร. 1115
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทร. 02-274-9400
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า Unit-Link โทร. 02-274-9400
 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด โทร. 02-820-0100
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทร. 02-026-5100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทร. 02-107-1860
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จากัด โทร. 02-695-5555
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โทร. 02-672-5999
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน) โทร. 02-648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-857-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด โทร. 02-088-9100, 02-343-9500
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด โทร. 02-633-6000 กด 5
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทร. 02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั ่ จากัด โทร. 02-095-8999
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด โทร. 02-697-3700
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทร. 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9797
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทร. 02-680-1111, 02-680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทร. 02-660-6666
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทร. 02-207-2100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทร. 02-861-5508
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทร. 1240 กด 8

รายชื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
นายทะเบียน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83

กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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ผูด้ แู ลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2230 2240-1
นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ยงั มีหน้าที่
ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนด้วย
รายชื่อผูส้ อบบัญชี :
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
นางสาว วันนิ สา งามบัวทอง
นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
นาย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย
นางสาว อริสา ชุมวิสูตร
นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
นางสาว โชติมา กิจศิรกร
นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2596 0500

กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้ นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน

3
4

5

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตา่ กว่า
2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

2.3 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating

ไม่เกิน 15%

หน่ วย CIS ในประเทศ
หน่ วย CIS ต่างประเทศ
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสาร
มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ที่รฐั บาลเป็ นประกัน

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขา
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ < 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม

ไม่เกิน 10%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระ
ผูกพันมีภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale ตามหลักเกณฑ์ที่
ประกาศกาหนด
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10%หรือ
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้อ

6

7

ประเภททรัพย์สิน
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั
อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
6.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี รายละเอียด
ตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
< 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคล
ดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับ
แต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated
market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกิน 5%
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตรา
สารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกัน ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคลดังกล่าว) - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบ
ปี บัญชี เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุ
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี้
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบ
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
อายุกองทุน
1.2 ธพ.
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุ
1.3 บง.
กองทุน คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้
1.4 บค.
เฉพาะ MF ที่มี อายุโครงการ > 1 ปี
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การดาเนิ นงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอน
กรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities lending
หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดาเนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตรา
สารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
3 reverse repo ในประเทศ
ไม่เกิน 20%
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
4 securities lending ในประเทศ
5 total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity
limit)
หน่ วย CIS ในประเทศ
6
หน่ วย CIS ต่างประเทศ
derivatives โดยมี hedging limit :
7 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 20%
รวมกัน
ไม่เกิน 15%
ไม่เกิน 20%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุ น ในเงิน ฝากหรือ ตราสารเที ยบเท่ าเงินฝากเพื่ อ การดาเนิ น งานของกองทุ น
ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารหนี้ ของผูอ้ อกรายใด
รายหนึ่ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐ
ไทยหรือตราสารหนี้ ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

อัตราส่วน
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารมีหนี้ สิน ทางการเงินที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนามูลค่าหนี้ สิน ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้ สินทาง
การเงินตาม งบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้น
จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผอู ้ อกตรา
สารไม่มีหนี้ สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ใน
กรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสาร ที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing
ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
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ข้อ

2

ประเภททรัพย์สิน

หน่ วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ ง

อัตราส่วน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่ วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกัน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการดาเนิ นการ

ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม

46

ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม เป็ นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
อัตราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 62/63
ปี 63/64
ปี 64/65
1. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
1.1. ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 3.00
1.50
1.50
1.50
 K-GINCOME-A(A)
ไม่เกิน 3.00
1.50
1.50
1.50
 K-GINCOME-A(R)
ไม่เกิน 3.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
 K-GINCOME-SSF *
1.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 3.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
 K-GINCOME-A(A)
ไม่เกิน 3.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
 K-GINCOME-A(R)
ไม่เกิน 3.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
 K-GINCOME-SSF *
1.3. ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนของกองทุนต้นทางหรือ
 K-GINCOME-A(A)
ค่าธรรมเนี ยมการขายของกองทุนปลายทาง แล้วแต่อตั ราใดสูงกว่า
 K-GINCOME-A(R)
 K-GINCOME-SSF *
 สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า
เป็ นไปตามค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนในขณะนั้น
 สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
- ไปยัง SSF บลจ.อื่น
ไม่เกิน 1.50
1.50
1.00 **
1.00
- ไปยัง SSF ภายใน บลจ.กสิกรไทย
ไม่เกิน 1.50
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
1.4. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อน
ระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit
Fee) กรณีถือครองหน่ วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี
 K- GINCOME-A(A)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
 K- GINCOME-A(R)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
 K- GINCOME-SSF *
ไม่เกิน 1.50
1.50
ยกเว้น ***
ยกเว้น ***
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.1. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
 K-GINCOME-A(A)
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
 K-GINCOME-A(R)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่ วยลงทุนได้
 K-GINCOME-SSF *
2.2. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
หน่ วยลงทุน
2.3. ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อื้
อัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
หน่ วยลงทุน
2.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัท
อัตราตามที่จ่ายจริง
จัดการหรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วย
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อัตราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 62/63
ปี 63/64
ปี 64/65
ลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(3)
3.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 3.2100
1.07
3.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675
0.03
3.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.3210
0.08
3.4. ค่าบริการงานทะเบียนหน่ วยลงทุน
ตามที่จ่ายจริง
3.5. ค่าธรรมเนี ยมบริการธนาคาร
ตามที่จ่ายจริง
3.6. ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ จัดส่ง
ตามที่จ่ายจริง
รายงานถึงผูถ้ ือหน่ วย
3.7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(4)
ตามที่จ่ายจริง
0.01
ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
3.8. ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07% ของ
จานวนเงินทุนของ
โครงการ
3.9. ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07% ของ
0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5. อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยทั้งหมดต่อมูลค่า
ไม่เกิน 4.0125%
1.19
(1)(5)
ทรัพย์สินสุทธิ
ต่อปี
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(3)

1.07
0.03
0.08
0.01
0.01
-

1.07
0.03
0.08
0.01
0.01
0.01

0.01

0.01

-

-

-

-

1.21

1.22

* หน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF) เริ่มเสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 11 พ.ค. 2563 เป็ นต้นไป
** บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น กรณี สับเปลี่ ยนไปยัง SSF บลจ.อื่น ในอัตรา
1.00% ของมูลค่าหน่ วยลงทุน ตั้งแต่วนั ที่ 15 มี.ค. 2564 เป็ นต้นไป
*** บริษัทจัดการยกเว้น ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง (Exit Fee) สาหรับการถือครองตา่
กว่า 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 11 พ.ย. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2565
(1) บริษั ทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกิ นร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้ น
(2) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่หกั จากกองทุนรวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว
(3) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้ สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(5) ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจาการซื้ อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพัน ของกองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษทั จัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสาหรับ
กลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ต่อ)

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม

51

ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม กับเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า (K-GINCOME-A(A))
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทนิ ย้อนหลัง
( % ต่อปี )
ปี

2560*

2561

2563

2564

-6.72

2562
10.63

ผลตอบแทนกองทุนรวม

0.67

2.65

9.99

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

0.82

-6.20

14.34

11.38

13.77

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

2.77

4.74

2.81

11.64

4.92

2.26

5.46

4.49

14.25

4.96

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
3 เดือน
(%)

6 เดือน
(%)

1 ปี
(%)

ผลตอบแทนกองทุนรวม

ตัง้ แต่
ต้นปี
(%)
-6.98

-2.39

-4.59

-3.40

3.27

N/A

N/A

ตัง้ แต่
จัดตั้ง
(%ต่อปี )
1.98

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-9.10

-3.49

-7.35

-2.07

7.31

N/A

N/A

5.07

3 ปี
5 ปี
10 ปี
(%ต่อปี ) (%ต่อปี ) (%ต่อปี )

8.73
8.95
8.56
6.83
8.08
N/A
N/A
7.06
ความผันผวน
(Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน
7.96
8.25
7.84
6.34
9.41
N/A
N/A
8.28
ความผันผวน
(Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด**
** ตั้งแต่วนั ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็ นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้ วัดเป็ นดัชนี Bloomberg Barclays US High
Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40% ) ดัช นี MSCI World Index
(Total Return Net) Hedged to USD (35% ) ด ชั นี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total
Return Gross) Hedged to USD (25%) ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 10%
ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 7 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดชั นี Bloomberg Barclays US High
Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40% ) ดัช นี MSCI World Index
(Total Return Net) Hedged to USD (35% ) ด ชั นี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total
Return Gross) Hedged to USD (25%) ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 25% เป็ นตัวชี้ วัด
ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กองทุ นใช้ดชั นี 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%) ดัชนี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%)
ปรับ ด้วยต้น ทุ น การป้ องกัน ความเสี่ ยงด้านอัต ราแลกเปลี่ ยนเพื่ อเที ยบกับ ค่าสกุ ลเงิน บาท ณ วัน ที่ คานวณ
ผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเที ยบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ คานวณผลตอบแทน
25% เป็ นตัวชี้ วัด
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัด ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น รวมฉบั บ นี้ ได้จัด ท าขึ้ นตามมาตรฐานการวัด ผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุน K-GINCOME-A(A) เคยมี ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี
(หรือนับตั้งแต่แบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่แบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน มาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -22.58%

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้ อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R))
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทนิ ย้อนหลัง
(% ต่อปี )
ปี

2558*

2559

2560

2561

2562

2563

2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-2.00

5.87

7.84

-6.72

10.62

2.65

10.01

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-2.44

10.62

11.59

-6.20

14.34

11.38

13.77

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

7.67

6.34

3.19

4.84

2.88

11.67

4.81

6.29

6.19

3.08

5.46

4.49

14.25

4.96

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
3 เดือน
(%)

6 เดือน
(%)

1 ปี
(%)

ผลตอบแทนกองทุนรวม

ตัง้ แต่
ต้นปี
(%)
-7.00

-2.40

-4.61

-3.43

3.27

2.33

N/A

ตัง้ แต่
จัดตั้ง
(%ต่อปี )
2.81

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-9.10

-3.49

-7.35

-2.07

7.31

5.40

N/A

5.87

3 ปี
5 ปี
10 ปี
(%ต่อปี ) (%ต่อปี ) (%ต่อปี )

8.72
8.93
8.55
6.81
8.08
6.76
N/A
6.62
ความผันผวน
(Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน
7.96
8.25
7.84
6.34
9.41
7.87
N/A
7.33
ความผันผวน
(Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด**
** ตั้งแต่วนั ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็ นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้ วัดเป็ นดัชนี Bloomberg Barclays US High
Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40% ) ดัช นี MSCI World Index
(Total Return Net) Hedged to USD (35% ) ด ชั นี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total
Return Gross) Hedged to USD (25%) ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 10%
ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 7 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดชั นี Bloomberg Barclays US High
Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40% ) ดัช นี MSCI World Index
(Total Return Net) Hedged to USD (35% ) ด ชั นี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total
Return Gross) Hedged to USD (25%) ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 25% เป็ นตัวชี้ วัด
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กองทุ นใช้ดชั นี 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%) ดัชนี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%)
ปรับ ด้วยต้น ทุ น การป้ องกัน ความเสี่ ยงด้านอัต ราแลกเปลี่ ยนเพื่ อเที ยบกับ ค่าสกุ ลเงิน บาท ณ วัน ที่ คานวณ
ผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเที ยบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ คานวณผลตอบแทน
25% เป็ นตัวชี้ วัด
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุน K-GINCOME-A(R) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี
จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -22.58%

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF)
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทนิ ย้อนหลัง
( % ต่อปี )
ปี

2563*

2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

15.22

9.99

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

19.57

13.77

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

7.67

4.91

8.00

4.96

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
3 เดือน
(%)

6 เดือน
(%)

1 ปี
(%)

3 ปี
(%ต่อปี )

5 ปี
(%ต่อปี )

10 ปี
(%ต่อปี )

ผลตอบแทนกองทุนรวม

ตัง้ แต่
ต้นปี
(%)
-6.99

-2.40

-4.59

-3.45

N/A

N/A

N/A

ตัง้ แต่
จัดตั้ง
(%ต่อปี )
8.32

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-9.10

-3.49

-7.35

-2.07

N/A

N/A

N/A

10.87

8.73
8.95
8.56
6.83
N/A
N/A
N/A
6.78
ความผันผวน
(Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน
7.96
8.25
7.84
6.34
N/A
N/A
N/A
6.77
ความผันผวน
(Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด**
** ตั้งแต่วนั ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็ นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้ วัดเป็ นดัชนี Bloomberg Barclays US High
Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40% ) ดัช นี MSCI World Index
(Total Return Net) Hedged to USD (35% ) ด ชั นี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total
Return Gross) Hedged to USD (25%) ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 10%
ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 7 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดชั นี Bloomberg Barclays US High
Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40% ) ดัช นี MSCI World Index
(Total Return Net) Hedged to USD (35% ) ด ชั นี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total
Return Gross) Hedged to USD (25%) ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 25% เป็ นตัวชี้ วัด
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม
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ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กองทุ นใช้ดชั นี 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%) ดัชนี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%)
ปรับ ด้วยต้น ทุ น การป้ องกัน ความเสี่ ยงด้านอัต ราแลกเปลี่ ยนเพื่ อเที ยบกับ ค่าสกุ ลเงิน บาท ณ วัน ที่ คานวณ
ผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเที ยบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ คานวณผลตอบแทน
25% เป็ นตัวชี้ วัด
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุน K-GINCOME-SSF เคยมี ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่ วงเวลา 5 ปี
(หรือนับตั้งแต่แบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่แบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน มาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -10.06%
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด

ทริ สเรทติ้ งใช้สัญ ลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอัน ดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาวจานวน
8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับตา่ สุด โดยตราสารหนี้ ระยะกลาง
และยาวมีอายุต้งั แต่ 1 ปี ขึ้ นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงตา่ มาก บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับตา่ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูง
กว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
อันดับเครดิ ตจาก AA ถึ ง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่ อจาแนกความแตกต่ างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ จากัด
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดงั นี้
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน (Investment Grade)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุด และมีความเสี่ยงตา่ ที่สุด มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและ
คื น เงิ น ต้น ในเกณฑ์สู งสุ ด และได้รับ ผลกระทบน้ อ ยมากจากการเปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตา่ มาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสู งและมีความเสี่ยงตา่ มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับ
เครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึ งระดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ปานกลางเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ ตราสารที่ ได้รับ การจัด อัน ดับ ที่ สู งกว่ า
มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุ รกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆมากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสู งกว่า อันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตา่ สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตใน
ระดับน่ าลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings)
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิ ตจาก AA ถึ ง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่ อจาแนกความแตกต่ างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถขั้ น สู ง สุ ด ในการช าระหนี้ ตามเงื่ อ นไขของตราสารตรงตามก าหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศ
ซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กบั ตราสารทาง
การเงินที่ ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณี ที่มีระดับความน่ าเชื่อถื อสูงเป็ นพิเศษ จะมีสัญ ลักษณ์ “+”
แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่ าเชื่อถือที่กาหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาระ
หนี้ ดังกล่าวจะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รบั
การจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์
โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้า
ประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
โดยระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารหนี้ อื่นที่ได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
’A’ แสดงถึ งระดับ ความน่ าเชื่ อถื อ ขั้น สู งเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ ผู ้ออกตราสารหรื อตราสารอื่ น ในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชาระหนี้ โดยตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ ได้รับการจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็
ดี มี ค วามเป็ นไปได้ม ากว่ า การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ห รื อ สภาพทางเศรษฐกิ จ จะมี ผ ลกระทบต่ อ
ความสามารถในการชาระหนี้ ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้ อื่นที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้ พิเศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความ
แตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติม
ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่ งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับ
ความน่ าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่ าเชื่อถืออันดับ
”AAA(tha)” หรืออันดับที่ตา่ กว่า “CCC(tha)” สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอัน ดับความน่ าเชื่อถือ Aaa มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Moody’s บริษัทผูอ้ อก
ตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ ได้รับ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ A อาจได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางธุ ร กิ จ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู ้
ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัทผู ้
ออกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ น้อย
กว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยง
จากความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุ รกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู ้
ออกตราสารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถื อ B มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ื อตราสารจะไม่ได้รับการชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยู่ในปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวั เลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Short-Term Bank Deposit Ratings
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงความสามารถในการชาระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สาหรับเงินฝากนั้ น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก
ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมี
ความสามารถที่แข็งแกร่งในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สาหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับ
ที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับ “Not Prime” สาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตา่ หรือน่ ากังวลและมี
ความไม่แน่ นอนในความสามารถในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ ได้รับการจัดอัน ดับความน่ าเชื่ อถื อ AAA มี ความน่ าเชื่ อถื อสูงที่ สุดที่ ได้รับจาก Standard & Poor’s
บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ ได้รับ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ A อาจได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางธุ ร กิ จ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู ้
ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัทผู ้
ออกตราสารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ น้อย
กว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดี บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยง
จากความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุ รกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู ้
ออกตราสารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถื อ B มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ื อตราสารจะไม่ได้รับการชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยู่ในปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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การซื้ อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรี ยกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุนได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษทั ประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกัน
ชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ การซื้ อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธี
ปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื้ อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซอกรมธรรม์
ื้
ประกันชีวิตควบการลงทุนจึง
ควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ และ
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วธิ ีการซื้ อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (omnibus account)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (UnitLinked Life Policy) ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้ อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงั นี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
(1) มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขน้ั ตา่
ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น บริษัทจัดการไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุน มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่
อย่างไรก็ตาม แบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกัน ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถ
ใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เลือกสัดส่วน
การลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึง่ แบบประกัน
ชีวิตควบการลงทุนนี้ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้น
บริษัทประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ขายคืน
จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ และจานวนหน่ วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้ อขายหน่ วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซอกรมธรรม์
ื้
ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และหรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต
หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยชาระเป็ นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้
ระยะเวลาในการสัง่ ซื้ อจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนที่ บริษัทจัดการกาหนด โดย
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รบั เอกสารและเงินจองซื้ อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุ มตั ิ
กรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วย
ลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน โดยผูล้ งทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่
ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคา
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนของผูล้ งทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือบริษทั ประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต และหรือคาสัง่ ดังกล่าวหรือผูล้ งทุนเป็ น
บุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทาผิดการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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การฟอกเงินและการสนับสนุ นการก่อการร้าย หรือผูล้ งทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีขอ้ สงวน
สิทธิในการพิจารณารับประกัน
(3) การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(3.1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืนหน่ วยลงทุน เงื่อนไขในการ
ขายคืนหน่ วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่ วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม
ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และหรือเอกสารการขายที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต
โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด และคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
จะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุน สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่ วย
ลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(3.2) การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจดาเนิ นการขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
มาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ และค่าธรรมเนี ยมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราและ
วิธีการที่กาหนดในกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ น
รายปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยใน
เอกสารประกอบการขายที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต
(4) การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ให้แก่บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการที่คานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกาหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษทั จัดการให้แก่ผู้
ลงทุนที่ซอประกั
ื้
นชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการที่คานวณราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา และมีวธิ ีการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนซึ่งจะ
เป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวิตภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสัง่ ซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุน อนึ่ ง บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนตามข้อ (2) และการขายคืน
หน่ วยลงทุนตามข้อ (3) (3.1) ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม

66

(6) การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคาสัง่ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวม
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษัท
ประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ ง
(กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ น
ผูด้ าเนิ นการนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนิ นการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าว
ให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วนเป็ นการชัว่ คราวและหรือถาวรใน
กรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่
จานวนที่ขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางตา่ กว่าจานวนขัน้ ตา่ ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดในการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์
ราคาขายและราคารับซื้ อคืนในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง การกาหนดราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันทา
การที่บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ และทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนี ยม (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันทาการ
ซื้ อขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนปลายทาง หรือวันทาการซื้ อขายที่บริษัทประกันระบุ
ให้เป็ นวันทาการซื้ อหน่ วยลงทุนปลายทาง โดยจะต้องเป็ นวันทาการที่บริษัทถือว่าได้รบั ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายและราคารับซื้ อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ข้างต้นจะต้องเป็ นราคาที่ได้รบั การรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทาการตามที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดั เจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวติ ขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือ
กรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวติ จะยกเลิกคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนทราบ
ผูล้ งทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ ยนการถือหน่ วยลงทุนนั้นได้
เสร็จสิ้ นสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนภายใน
30 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสัง่ ครั้งแรก หรือสรุปส่ง
เป็ นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนได้ตามวิธีที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนด
(7) วันและเวลาในการขายหน่ วยลงทุน รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถซื้ อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทาการที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถทารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้ อหน่ วยลงทุน
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(การชาระเบี้ ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่ วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต)
การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้ โดยส่งคาสัง่ ตาม
แบบฟอร์มและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(8) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้
เพียงอย่างเดียว ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณี
ใดทั้งสิ้ น
(ข) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาหน่ วยลงทุนไปจานาเป็ น
หลักประกัน
(ค) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประชีวิตควบการลงทุน
ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ขายหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่ วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่ วยลงทุน ณ วันที่
บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนและได้ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว
(ง) สิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่ องจากบริษัทประกัน
ชีวิตจะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสัง่ ซื้ อและขายหน่ วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนาม
ของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั
ข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้น
(จ) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(ฉ) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมจากฝ่ ายขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(ช) สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่
เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
(ซ) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ และเลขที่
ใบอนุุ ญาตตัวแทนประกันชีวิต
(ฌ) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที่ได้รบั คาแนะนาเพื่อซื้ อหน่ วย
ลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
(ญ) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือต่ อ
การตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูใ่ นขัน้ ตอนการดาเนิ นการเพื่อการควบ
กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
(ฎ) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมหรือผลตอบแทนที่
ฝ่ ายขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซื้ อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้ อหรือขายคืนหน่ วย
ลงทุน เป็ นต้น
(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(ฐ) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกาหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบตั ิอื่นของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่ วยงานที่มี
อานาจอื่น
(9) การจัดส่งรายงานให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
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(1) การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี ของกองทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี ให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
หลังจากที่ได้รบั เอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงสถานะการเงินให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือ
ร้องขอรายงานแสดงสถานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหนึ่ งครั้งโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนี ยม
(10) ค่าธรรมเนี ยมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากบริษัทประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการขายและหรือค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้กบั บริษัท
ประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียก
เก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชี วิต
ควบการลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินคัม ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดเค โกลบอล
อินคัม ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ส่ ถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของบลจ.กสิกรไทย
2. ผูส้ นใจลงทุ น ควรศึ กษาข้อมูลในหนั งสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุ น และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่ อใช้
อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูล กองทุนรวม
ได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน หรือ www.kasikornasset.com
3. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงี่อนไขการลงทุน
และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รบั ภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่ม และ/หรือ
เบี้ ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ดังนั้น ผุล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม
ให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือ การลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผูข้ ายหน่ วย
ลงทุน
4. ผู ้ล งทุ น ควรตรวจสอบให้แ น่ ใ จว่ า ผู ้ข ายหน่ ว ยลงทุ น เป็ น บุ ค คลที่ ได้รับ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
6. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุ นตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่
สนใจจะลงทุ นที่ ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ที่
บริษัทจัดการ ตัวแทน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
8. ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุ น เช่น การทาธุ รกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
(connected person) และการลงทุ น ตามอัต ราส่ ว นที่ ก าหนดในวัต ถุ ป ระสงค์ก ารลงทุ น เป็ นต้น ได้ที่
สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่ านเครื อข่าย Internet ของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
9. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวม
10. การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนัง สือชี้ ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
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