หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 8 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
กองทุนเปิ ดเค ดัชนีหุน้ ธุรกิจเทคโนโลยีและการสือ่ สาร
K ICT Sector Index Fund : K-ICT
กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกและ
หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
จึงมีความเสีย่ งที่ผลู ้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
ลักษณะสาคัญ
ประเภท
อายุโครงการ
วันที่ที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตั้ง
และจัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
จานวนเงินทุนของโครงการ
รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนหมวดอุตสาหกรรม ประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ไม่กาหนด
24 เมษายน 2558
29 พฤษภาคม 2558
2,000 ล้านบาท
1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน
1. ประเภทของกองทุน
กองทุนหมวดอุตสาหกรรม ประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็ นส่วนประกอบ
ของดัชนี ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ดัชนี อา้ งอิง) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับดัชนี ธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ครบตามจานวนหรือไม่เป็ นไป
ตามสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ โดย
พิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น สภาวะตลาดทรัพย์ และสภาพคล่องในการซื้ อขายหลักทรัพย์ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคานวณดัชนี หลักทรัพย์หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนี อา้ งอิงเป็ นดัชนี อื่นใด ซึ่งมีลกั ษณะที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับ
ดัชนี หลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยบริษัทจะประกาศให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบและถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู ้
ถือหน่ วยลงทุนแล้ว
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เงินลงทุ นส่ วนที่ เหลือจะลงทุ นในตราสารทุ น ตราสารหนี้ เงินฝาก และหรื อตราสารทางการเงิน รวมทั้ง
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะ
ลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น ( Efficient Portfolio
Management) รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากและหรือหลักทรัพย์อื่น ใดในต่างประเทศ
ที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยจะป้ องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้
ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับ
ความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ ตราสารหนี้ นั้นได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์
ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็ นหุน้ ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
สัง่ รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผูอ้ อกหุน้ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
ดาเนิ นการกระจายการถือหุน้ รายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุน้ สามัญ
หรือหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้อง
กับ ประกาศหรื อ กฎเกณฑ์ข องคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น คณะกรรมการก.ล.ต. และส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับกองทุนรวมดัชนี หรือกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่จะมีในอนาคต โดยไม่
ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทั้งนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการ
ได้ อันเนื่ องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจาเป็ น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
การเมืองอย่างมีนัยสาคัญ หรือเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่มีนัยสาคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุ นแรง
ในช่วงที่ใกล้กบั วันสิ้ นรอบปี บัญชีหรือมีการเปลี่ยนแปลงดัชนี อา้ งอิง เป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับ
การลงทุนได้ทนั ก่อนสิ้ นปี บัญชี เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตรา
สารแห่งทุนให้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการแก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
ไม่ถือว่าเป็ นการผิดเงื่อนไขของโครงการ
ตัวชี้ วัด (Benchmark)
เนื่ องจากกองทุนนี้ เน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็ น
ส่วนประกอบของดัชนี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ดัชนี อา้ งอิง) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจึง
สามารถใช้ดชั นี ผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ICT TRI) เป็ นตัวชี้ วัด
3. ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน
ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่ วยลงทุนที่เพิ่มขึ้ นจากกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสาร
แห่งทุน
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. คาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
1.1 กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุนหรือไม่ อย่างไร
กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
1.2 กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด
2,000 ล้านบาท
1.3 กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่าใด
กองทุนนี้ เหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูง โดยคาดหวังผลตอบแทนจากกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ดงั กล่าว
1.4 ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุน
 ปั จจัยทางการเมือง เช่น ความมัน่ คงทางการเงิน นโยบายของภาครัฐ ได้แก่ นโยบายการเงิน นโยบาย
การคลัง ฯลฯ
 ปั จจัยทางเศรษฐกิจไทย เช่น ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน อัตราเงินเฟ้ อ ฯลฯ
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะตลาดทุน เช่น นโยบายของภาครัฐต่อตลาดทุน พฤติกรรมการลงทุนของ
นักลงทุนประเภทต่างๆ
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน เช่น ภาวะดอกเบี้ ย การเปลี่ยนแปลงด้าน
กฎหมาย การแข่งขัน ฯลฯ
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น การแข่งขัน ผูบ้ ริหาร ฯลฯ
1.5 กองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่มีผปู ้ ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนที่มุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ ไม่มีผปู ้ ระกันเงินลงทุนและไม่ใช่กองทุนที่มุ่งรักษาเงินต้น
1.6 รอบระยะเวลาบัญชี
31 มีนาคม
1.7 คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
1.7.1 กองทุนรวมกาหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอย่างไร
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจากัด net
exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
โดยรายละเอียดการคานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการคานวณ
อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
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1.7.2 ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าต่อเงินทุนของกองทุน
รวมเป็ นอย่างไร
หากราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์จน
อาจทาให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะ
ไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา
และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้ทนั เหตุการณ์โดยการคานวณ
อัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา
2. คาถามและคาตอบเกี่ยวกับข้อกาหนดในการซื้ อขายและโอนหน่วยลงทุน
2.1 กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
การซื้ อหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งแรก
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งถัดไป

500 บาท
500 บาท

การเปิ ดบัญชี
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความ
ถูกต้อง
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีนิติบุคคล
1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
บริษัท
3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทน
นิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
4) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลง
นามแทนนิ ติบุคคล
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
1. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ต้งั แต่เวลาเริ่มทาการของบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาที่ผสู ้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกาหนด โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อ
แสดงความจานงในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
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กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนรายอื่นที่
มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด เช็ค
ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอนื่ ใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน
บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีอื่นใดที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกาหนด
กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุนด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคาร
ยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื่อกองทุน หรือบัญชีอนื่ ใดที่
ธนาคารกาหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่มิใช่
เงินสด สิทธิในหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่
จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต
กสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชาระเงินอืน่ ใด
ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่
มีบญ
ั ชีกองทุนแล้วเท่านั้น
3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชาระเงินอืน่
ใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ 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 เงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษัทจัดการ
กาหนด หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เป็ นประจาตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเงื่อนไขและส่งคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแบบ
สมา่ เสมอได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะ
ทารายการขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
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การขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่

500
50

บาท
บาท

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขัน้ ตา่ ในการสัง่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ให้กบั ผูส้ งั ่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนระบุ
รายละเอียดและความจานงให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วนาคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต
กสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play
Store (Android)
สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะ
ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
2.2 กรณีใดทีบ่ ริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และสงวนสิทธิ
ไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่ง
โดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน
ซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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(2) บุคคลที่ปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการที่บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
2.3 กองทุนรวมนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุ
หนึ่ งดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคา
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมลู ค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่า
ขายคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่อง
ดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
มอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
ตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
2.4 กองทุนรวมนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตามคาสั ่งไว้อย่างไร
การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่ ง ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคต
ต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะ
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
2. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือ่ ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มถี ิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและ
ึ้
ดาเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
2.5 กองทุนรวมนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20
วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไปได้
2.6 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน แล้วนาใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย

2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง
อินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play
Store (Android)
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วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด สาหรับ
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขาย
ใด บริษัทจัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขาย
ถัดไป
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
ราคาขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังต่อไปนี้
1) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการ
ซื้ อขายที่ บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
2) การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทา
การซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางหรือ ณ สิ้ นวันทาการก่อนหน้าวันทาการซื้ อขายที่
บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
สิทธิในหน่ วยลงทุน
สิทธิในหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางได้รบั ชาระ
เงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบก่อนการปิ ดรับคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนชัว่ คราวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.7 กองทุนนี้ กาหนดเงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนอย่างไร
การโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้แก่ทายาทหรือผูร้ บั ประโยชน์ตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคาสัง่ ศาล
4. การโอนอันเนื่ องมาจากการบังคับจานาหน่ วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึง่ บริษัทจัดการเห็นสมควรอนุ มตั ิให้โอนได้ เช่น กรณีการแก้ไขหนังสือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิที่เกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซื้ อขาย เป็ นต้น
นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนนอกเหนื อจากกรณีที่ระบุขา้ งต้น
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วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นาย
ทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึก
ชื่อผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจาก
ผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน 30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมา
รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
ข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่า
ทอดใดๆ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อ
ชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า
2. เป็ นการโอนหรือจาหน่ ายให้แก่พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
2.8 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย
และรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลของกองทุนได้จาก
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือที่โทร. 0 2888 8888
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3. คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
3.1 กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคาขอเปิ ดบัญชีและใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ "เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี" และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการ
จะดาเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผจู ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐานภายใน
วันที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว โดยผูจ้ องซื้ อ
หรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและจะต้องลงลายมือชื่อใน
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต่อเมื่อ
บริษัทจัดการได้รบั ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อนั้นได้รบั การ
จัดสรรหน่ วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่บริษัทจัดการ
ออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื้ อ
หรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจด
แจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลง
ลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ ซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน และมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน รวมทั้งเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน
อนึ่ ง ในกรณีที่เป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ น
จานวนเงินที่ผลู ้ งทุนชาระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเท่านั้น มิใช่หลักฐานแสดง
สิทธิการได้รบั จัดสรรหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
ไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรร
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน เพื่อให้ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนสามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่ วย
ลงทุนมอบให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
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3.2 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ข้อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
จัดสรรหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ข้อจากัดในการถือหน่วยลงทุนและข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง
ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้
แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมีการแบ่ง
ชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
3.3 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออก
เสียงของบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ที่ช่องทางใด
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดาเนิ นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ตามวิธีการที่ประกาศใน website ของบริษัทจัดการ
(www.kasikornasset.com)
3.4 หากท่านต้องการร้องเรียนจะทาได้อย่างไร
ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 1207, 0 2033 9999 หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2230 2240-1
3.5 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี
3.6 การวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
อ้างอิงที่อยูข่ องบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่อยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
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4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
4.1 รายชื่อคณะกรรมการ
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์
รายชื่อผูบ้ ริหาร
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นางสาวเอื้ อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางหทัยพัชร์ ชูโต
นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายยุทธนา สินเสรีกุล
นางสาวปิ ยะนุ ช เจริญสิทธิ์
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ
นางสาววรนันท์ กุศลพัฒน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

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

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่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

4.5 รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการเงิน
คุณญดาภัค
(International Programme)
โออนันต์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์
(International Programme),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทางาน
- ผูจ้ ดั การลงทุน ฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการ
ลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ
คุณเพชรรัตน์
สาขาการเงิน, จุฬาลงกรณ์
โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณภราดร
เอี่ยวปรีดา

- Master of Science in Finance
and Economics,
University of Warwick,
United Kingdom
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณชุลีกร
เตรียมพาณิชย์กุล

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
(การตลาด),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณภรภัทร
ตรัยพุฒิภทั ร

- ปริญญาโท สาขาการเงิน
(International Programme)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทางาน
- ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารทุน,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุนและวิจยั ,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การลงทุนอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์บริหาร
การลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ผสม, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนผสม,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ผสม, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การลงทุนอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์บริหาร
การลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การ สานักวิจยั , บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน สานักวิจยั ,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การลงทุนอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์บริหาร
การลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
สารองเลี้ ยงชีพ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์การทางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุนในประเทศ, บลจ. เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุนในประเทศ, บลจ. เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารองได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 บริหารจัดการกองทุนตราสารทุน
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (สาหรับผูจ้ ดั การ
กองทุนที่มี Derivative License)
 ศึกษา วิเคราะห์การลงทุน ประเมินมูลค่า กาหนด และปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทต่างๆ สาหรับกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
4.6 รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888
 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000
 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
 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด โทร. 02-820-0100
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทร. 02-026-5100
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทร. 02-107-1860
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทร. 02-695-5000
 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
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ดัชนี หนุ ้ ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร
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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 เออีซี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-3456
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 โดย
ถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
4.7 ใครเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
4.8 ใครเป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2230 2240-1
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนด้วย
4.9 รายชื่อผูส้ อบบัญชีของกองทุน
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
นางสาว วันนิ สา งามบัวทอง
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ดัชนี หนุ ้ ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร
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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
5. ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888
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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 :
- มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่ วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ
30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษั ท จัด การจะเปิ ดเผยอัต รา Liquidity Fee ที่ เรี ยกเก็ บ จริ ง และหรื อ มูล ค่ า การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น หรื อ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริ ษั ท จัด การจะพิจ ารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee โดยมี ห ลัก การในการพิ จารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุ นเข้าออกของกองทุ น หรื อปั จจัยอื่นใดที่ นอกเหนื อการควบคุ มของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็ จจริงที่ มีอยู่และหรือสมมติ ฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรับ เพิ่ ม หรื อ ลดอัต รา Liquidity Fee ที่ เก็ บ จริ ง และหรื อ ปรับเพิ่ ม หรื อลด
ระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืน
หน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ดัชนี หนุ ้ ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร
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2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนั้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
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 ยสูตร
การคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing Threshold
โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณ
การซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สดั ส่วนของ
มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุทธิ ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า
Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่า
การซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขาย
คืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing พร้อมกับเครื่องมือ Anti-Dilution Levies –
ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่ละ
ครั้งที่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่มได้ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวัน
ทาการที่ มี ก ารใช้เครื่ อ งมื อ Swing Pricing และบริ ษั ท จัด การจะน ายอดซื้ อหน่ ว ยลงทุ น ดังกล่ า วไปใช้ใ นการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใดๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับ
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ดัชนี หนุ ้ ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร
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การใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้ น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรื อ
บางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้
นั้น ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
ค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution
Levies – ADLs) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs และก าหนด ADLs Threshold โดยมี ห ลัก การในการ
พิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพ
คล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
รวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่ สดั ส่วน
ของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า
ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่า
การซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขาย
คืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกาหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่มลู ค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) กรณีที่มลู ค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การ
ใช้เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ ADLs พร้อมกับเครื่องมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs จากผูท้ ี่ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ ยน
หน่ วยลงทุนเข้า หรือผูท้ ี่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก เพียงฝั ่งใดฝั ่งหนึ่ งที่เกิน ADLs
threshold ที่ บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ รวมถึ งบริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะพิจารณากาหนดอัตราการเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ ที่จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติ มในการเรี ยกเก็บเฉพาะรายที่ ทา
รายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือรายที่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนดได้
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ดัชนี หนุ ้ ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกิน
อัตราสูงสุ ดที่ ระบุ ไว้ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและในหนั งสื อชี้ ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวัน
ทาการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใดๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ใน
วันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น
- 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 จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร
ต้น ทุ น และค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆ ในการขายสิ น ทรัพ ย์ของกองทุ น และปริ มาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นรวมทั้งการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุนหรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
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 อเครื่องมื ออื่นๆ หากบริ ษัทจัดการพิจารณา
แล้วว่า การใช้งานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนที่
เกิดขึ้ นในปริ มาณมาก หรื อไม่เพียงพอต่ อการป้ องกันผลกระทบต่ อผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นโดยรวม จากต้นทุ นและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้ นในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณี ที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปฏิบตั ิกบั คาสัง่ ที่ได้รบั จากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคาสัง่ ที่ได้รบั ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทั้งนี้
บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาใช้ Notice Period ร่ ว มกั บ เครื่ อ งมื อ อื่ น ได้แ ก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่นๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ซึ่ง
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จะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
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 จ ารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่ เ กิ ด สถานการณ์ ไ ม่ ป กติ หรื อ ประเมิ น ว่ า
สถานการณ์อ าจจะไม่ ป กติ โดยบริ ษั ท จัด การอาจก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ บ่ ง ชี้ สถานการณ์ที่ ไ ม่ ป กติ ด ้ว ย Gate
Threshold ได้ บริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยพิจารณาปั จจัยต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่ องของตราสาร ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายต่ างๆ ในการขาย
สินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน
หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการ
ภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้
สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
2. ในกรณี ที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่ งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ดว้ ย Gate Threshold ในกรณี ดังกล่าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน
เที ยบกับ มูล ค่ า ทรัพย์สินสุ ท ธิ ท้ังหมดของกองทุ น มี ค่ า เท่ า กับหรื อมากกว่า Gate Threshold ที่ บ ริ ษั ทจัดการ
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 มูลค่าการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
3. บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณาก าหนดวิ ธีก ารรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ ย ตาม
สัด ส่ ว น (pro-rata basis) ของค าสัง่ ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น และค าสัง่ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออก ณ วัน ที่ ใ ช้
Redemption Gate
4. คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการใน
วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกใหม่
ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุ นออก ทั้งนี้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นสามารถยกเลิกคาสัง่ ส่วนที่ เหลือได้เมื่อบริษั ท
จัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการยกเลิกคาสัง่ ดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิ ดใช้ระบบ บริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริษัทจัดการจะทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขั้นตา่ ที่ ระบุไว้ในโครงการ และหรื อปรับเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่
เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุ นและคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออกทั้งหมดที่ คา้ งอยู่ในรายการ และจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสัง่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการสามารถดาเนิ นการได้สูงสุ ดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่ จะได้รับการผ่ อนผันเวลาดังกล่ าวจาก
ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัท จัด การพิ จารณาแล้ว มี ค วามเชื่ อ โดยสุ จ ริ ตและสมเหตุ สมผลว่า
จาเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุ น โดยได้รับความเห็นชอบจากผูด้ ู แลผลประโยชน์ กรณี เกิดเหตุ ต าม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศ ก.ล.ต. กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแก่ผู ้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่าง
หนึ่ งดังนี้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ได้ในสาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้า บริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัด การของตนอัน เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริ ษั ท จัด การกองทุ น รวมรายเดิ ม ไม่ ส ามารถด ารงความเพี ย งพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้า ซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัด
จาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3
วันทาการ
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
กองทุ นเปิ ดเค ดัชนี หุน้ ธุ รกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีนโยบายจะลงทุ น ในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดังนั้น กองทุนนี้ จึงเหมาะ
กับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือ
ลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบ
ทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ อาทิ
 ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) คือความเสี่ยงที่ราคาหุน
้ เปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากการเคลื่อนไหวของ
ดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม บริษัทจัดการ
สามารถลดความเสี่ยงของตลาดได้โดยการกระจายสัด ส่วนการลงทุนในหุน้ ต่างๆ อย่างเหมาะสมซึ่งจะทาให้
สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนอยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายและมีดุลยภาพกับด้าน
ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
 ความเสี่ยงของหมวดธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทในธุรกิจเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ดาเนิ นงานธุ รกิจในลักษณะที่คล้ายคลึ งกัน ดังนั้ น หากในช่วงที่กลุ่มธุ รกิจดังกล่าวมีผลการ
ดาเนิ นงานดี จะทาให้ดชั นี หลักทรัพย์หมวดธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้ น อย่างไรก็ตาม
หากในหมวดธุรกิจดังกล่าวประสบปั ญหาจะทาให้ดัชนี หลักทรัพย์หมวดธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารมีโอกาส
ลดลงได้เช่นกัน
 การดาเนิ นงานของผูอ
้ อกตราสาร (Business Risk) คือความเสี่ยงที่ราคาหุน้ เปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากผล
การดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทากาไรและนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษัทผูอ้ อกตราสาร บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงของผูอ้ อกตราสารได้โดยการติดตาม
การดาเนิ นงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากปั จจัยเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อสถานะบริษัท
อย่างสมา่ เสมอ ทาให้สามารถประเมินศักยภาพและการสร้างกาไรของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการที่กองทุนไม่สามารถจาหน่ ายตรา
สารนั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร การเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามี
ปั จจัยพื้ นฐานดี จะช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน
 ความมั ่นคงของผูอ
้ อกตราสาร (Credit Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อก
ตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยง
ด้านนี้ ลงได้จากการเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีท้งั ในด้านความน่ าเชื่อถือ และความสามารถในการชาระ
หนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อา
้ งอิงมี
ความผันผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆเช่น อัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปั จจัยทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ และ เนื่ องจาก
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการตีมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน ซึ่งอาจจะทาให้ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าปรับ
เพิ่มขึ้ นหรือลดลงอย่างมากโดยอาจจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการดาเนิ นการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เป็ นประจา
สมา่ เสมอ และตีมูลค่าตลาดของสัญญาทุกวันเพื่อรักษาระดับเงินประกัน (margin) ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ของตลาดอนุ พัน ธ์ รวมทั้งศึ ก ษาวิ เคราะห์ปั จ จัยที่ เกี่ ยวข้อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคา และมี ก ารปรับ เปลี่ ย น
สถานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้ทนั เหตุการณ์โดยการคานวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสม
กับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่กองทุนมีฐานะ
การลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง
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ข้อจากัดทางด้านกฎหมาย และ การทาธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อราคา
ของมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดทุนต่างๆได้โดย
ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสมา่ เสมอ รวมทั้ง
กองทุนหลักมีกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ วิเคราะห์ปัจจัยพื้ นฐานของตราสารนั้ นๆ
เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสม
 ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับ ต่า งๆ (Regulatory Risk) การลงทุ นในตลาดต่ า งประเทศมักจะเผชิ ญ กับ ความ
เสี่ยงอันเนื่ องจากหลายปั จจัย เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาด การเข้าแทรกแซง
ภาคเอกชนของรัฐบาล ข้อจากัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เข้มงวด นโยบายภาษี ของแต่ละ
ประเทศ กฎข้อ บั ง คับ ต่ า งๆ ของตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ความไม่ มัน่ คงทางการเมื อ งและภาวะเศรษฐกิ จ ใน
ระดับ ประเทศและระดับ ภู มิ ภ าค ข้อ จ ากัด หรื อ กฎหมายหรื อ มาตรการควบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อหรือเงินฝื ด รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชาระราคาและ/หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ เป็ นต้น
 ความเสี่ ย งจากข้อ จ ากัด การน าเงิ น ลงทุ น กลับ ประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ ย งที่ ร ัฐ บาลของ
ประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือสังคม ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผู ้
ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เป็ นความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศทาให้
กองทุนมีความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่า งประเทศซึ่งเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก
ปั จจัยพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและ
นอกประเทศ การเก็งกาไรค่าเงิน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ณ ขณะนั้นมากที่สุด
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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
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment
grade แต่ตา่ กว่า 2 อันดับแรก
3

4

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

5

(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน)
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั
อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย

ไม่เกิน 35%

ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 20%
หรือ
ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
1. 10%หรือ
2. น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ < 397
วันนับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคล
ดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย
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
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้ อขาย
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรือของตลาดซื้ อ จะสูงกว่า
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู ้
1. 10%หรือ
ออกตราสารอยูร่ ะหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มี
2. น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
การเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซอขายใน
ื้
SET หรือใน
benchmark + 5%
ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษทั ที่จดั ตั้งขึ้ นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของบริษัท
ดังกล่าวซื้ อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุน
ทัว่ ไปของ SET หรือของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทาให้มีการเพิกถอนหุน้ ออกจากการซื้ อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซื้ อขายตาม
6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ที่ผอู ้ อกจัดตั้ง
ขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
< 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ น บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397
วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่ วย infra หรือหน่ วย property ดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้ อขายหรืออยูร่ ะหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์สาหรับผู ้
ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรือของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่ วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่าง
ดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่ วย
ดังกล่าวออกจากการซื้ อขายใน SET หรือในตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้ นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ สานักงาน
กาหนด
หน่ วย infra หรือหน่ วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้ นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified
fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม
6.7.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือ
คู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่ม
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
อัตราใดจะสูงกว่า
การเงินกับบริษัทดังกล่าว
(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 ที่นิติบุคคล
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคล
บัญชี เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุ
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย หรือคู่สญ
ั 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
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรือ ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ
แต่กองทุนรวมได้ดาเนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรา
สารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา
(single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
3 reverse repo
4 securities lending
5 total SIP ซึ่งได้แก่
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อที่ตวั
ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารที่ตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade / unrated)
6 หน่ วย CIS ในประเทศ
7 หน่ วย property
8 derivatives ดังนี้
8.1 hedging limit :
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง
8.2 non-hedging limit :
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกัน
ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 15%
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ่ ง
กรณีที่เป็ นการลงทุนของกองทุน (ที่มิใช่กองทุนรวมวายุภกั ษ์)
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกัน
ต้องมีจานวนหุน้ ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุน้ ของกองทุน
วายุภกั ษ์)
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนของ 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial
ผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
liability) ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทย การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อก
หรือตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ) ตราสารมีหนี้ สิน ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนา
มูลค่าหนี้ สิน ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้ สินทาง
การเงินตาม งบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และ
ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้ สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้
ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อตั ราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผอู ้ อกตรา
สารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสาร
ที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่
กรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ดัชนี หนุ ้ ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ ง

4

หน่ วย infra ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ ง

5

หน่ วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ ง

อัตราส่วน
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน 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 น
ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนิ นการ
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่ วยนั้น เว้นแต่เป็ นหน่ วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย property ทั้งหมดของกองทุน
property ที่ออกหน่ วยนั้น เว้นแต่เป็ นหน่ วย property ของกองทุนที่
มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบปี บัญชีต้งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม เป็ นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
อัตราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 62/63

เรียกเก็บจริง(2)
ปี 63/64

เรียกเก็บจริง(2)
ปี 64/65

(1)

1. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
1.1. ค่าธรรมเนี ยมการขาย
1.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืน
1.3. ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ไม่เกินร้อยละ 2.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ไม่เกินร้อยละ 2.00
0.10
0.10
0.10
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง
หรือค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
ไม่เกินร้อยละ 0.25
0.10
0.10
0.10

1.4. ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหลักทรัพย์ขาเข้า
(เฉพาะเมื่อซื้ อหน่ วยลงทุน โดยเรียกเก็บเข้ากองทุน)
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.1. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.2. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
หน่ วยลงทุน
2.3. ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วย
อัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
ลงทุน
2.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัท
อัตราตามที่จ่ายจริง
จัดการ หรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(3)
3.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ
0.38
0.37
3.2100 ต่อปี
3.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ
0.02
0.02
0.1070 ต่อปี
3.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ
0.08
0.08
0.1284 ต่อปี
3.4. ค่าตรวจสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
0.05
0.04
3.5. ค่าธรรมเนี ยมการใช้เครื่องหมายการค้า
ตามที่จ่ายจริง
0.06
0.06
3.6. ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ จัดส่งรายงาน
ตามที่จ่ายจริง
0.01
ประจาปี
3.7. ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู ้
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.01
ถือหน่ วย
3.8. ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามที่จ่ายจริง
0.02
3.9. ค่าธรรมเนี ยมบริการธนาคาร
ตามที่จ่ายจริง
0.02
0.03
(4)
3.10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.00
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0.08
0.04
0.06
0.01
0.01
0.03
0.00
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อัตราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2)
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07% ของ
จานวนเงินทุนของ
โครงการ
4.2. ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5. อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ไม่เกินร้อยละ
(1)(5)
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(3)
3.7450 ต่อปี
6. ค่าใช้จา่ ยในการซื้ อขายหลักทรัพย์
ตามที่จา่ ยจริง
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(3)

ปี 62/63

เรียกเก็บจริง(2)
ปี 63/64

เรียกเก็บจริง(2)
ปี 64/65

-

-

-

-

-

-

0.66

0.62

0.74

0.08

0.04

0.11

* บริษัทจัดการปรับเพิ่มค่าธรรมเนี ยมการจัดการของกองทุนเป็ น 0.5350% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตั้งแต่
วันที่ 3 ส.ค. 2564 เป็ นต้นไป
(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย
ของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 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

ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
อันดับ

ชื่อ

ค่านายหน้า
(บาท)

อัตราส่วน
ค่านายหน้า

1

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

73,560.69

39.67%

2

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

47,034.27

25.36%

3

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

37,605.05

20.28%

4

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

27,252.80

14.70%

185,452.81

100.00%

รวม
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค ดัชนีหนุ ้ ธุรกิจเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ดัชนี หนุ ้ ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร

36

รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค ดัชนีหนุ ้ ธุรกิจเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ต่อ)
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37

รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน
หรือมีไว้เป็ นรายตัว

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษทั จัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสาหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ดัชนี หนุ ้ ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ดัชนีหนุ ้ ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร
กับเกณฑ์มาตรฐาน
(1) ผลการดาเนิ นงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
(%ต่อปี )
ปี

2558*

2559

2560

2561

2562

2563

2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-34.95

10.38

15.40

-11.26

17.78

-10.87

45.87

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-34.96

11.30

16.14

-10.77

18.18

-10.39

48.41

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

30.09

23.84

11.58

14.73

16.58

23.67

14.52

30.37

24.08

11.63

14.81

16.66

24.09

14.60

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผลตอบแทนกองทุนรวม

ตั้งแต่ตน้ ปี
(%)
12.98

3 เดือน
(%)
12.98

6 เดือน
(%)
32.24

1 ปี
3 ปี
(%ต่อปี ) (%ต่อปี )
58.02
16.25

5 ปี
(%ต่อปี )
9.87

10 ปี
ตั้งแต่จดั ตั้ง
(%ต่อปี ) (%ต่อปี )
N/A
3.59

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

13.00

13.00

32.53

59.07

17.20

10.68

N/A

4.29

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

18.02

18.02

17.73

15.80

18.95

16.99

N/A

19.49

18.25

18.25

17.87

15.91

19.19

17.17

N/A

19.69

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ -0.70% ต่อปี
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ 0.42% ต่อปี
** กองทุนจะใช้ดชั นี ผลตอบแทนรวมธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ICT Sector TRI) เป็ นตัวชี้ วัดของกองทุน

*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
****เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือนับตั้งแต่จดั ตั้ง
กองทุน ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งมาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -35.00%
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด

ทริสเรทติ้ งใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาวจานวน
8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับตา่ สุด โดยตราสารหนี้ ระยะกลางและ
ยาวมีอายุต้งั แต่ 1 ปี ขึ้ นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงตา่ มาก บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ
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
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ จากัด
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดงั นี้
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน (Investment Grade)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุด และมีความเสี่ยงตา่ ที่สุด มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตา่ มาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตา่ มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับ
เครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สูงกว่า
มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ ที่ออ่ นแอลงเมื่อเทียบ
กับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตา่ สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับน่ า
ลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings)
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์
โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กบั ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้า
ประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับ
ความน่ าเชื่อถือที่กาหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาระ
หนี้ ดังกล่าวจะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รบั
การจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์
โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้า
ประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
โดยระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้ นี้ ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารหนี้ อื่นที่ได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
’A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็
ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้
โดยตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอืน่ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอืน่ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
มีความเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถ
ในการชาระหนี้ ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้ อื่นที่ได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้ พิเศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความ
แตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติม
ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่ งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับ
ความน่ าเชื่อถือขัน้ หลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่ าเชื่อถืออันดับ
”AAA(tha)” หรืออันดับที่ตา่ กว่า “CCC(tha)” สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aaa มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Moody’s บริษัทผูอ้ อกตรา
สารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตรา
สารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัทผูอ้ อก
ตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ น้อย
กว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยงจาก
ความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผูอ้ อกตรา
สารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยูใ่ นปั 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
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก
ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมี
ความสามารถที่แข็งแกร่งในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สาหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่
ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับ “Not Prime” สาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตา่ หรือน่ ากังวลและมี
ความไม่แน่ นอนในความสามารถในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AAA มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Standard & Poor’s บริษัท
ผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตรา
สารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัทผูอ้ อก
ตราสารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ น้อย
กว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยงจาก
ความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผูอ้ อกตรา
สารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้ น บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุ นของกองทุ นเปิ ดเค ดัชนี หุน้ ธุ รกิจเทคโนโลยีและการสื่ อสารทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนเปิ ดเค ดัชนี หุน้ ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ่สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงาน
ของบลจ.กสิกรไทย
2. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิง
ในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
3. ผู ้ล งทุ น ควรตรวจสอบให้แ น่ ใ จว่ า ผู ้ข ายหน่ ว ยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
5. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่
สนใจจะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ที่บริษัท
จัดการ ตัวแทน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
7. ผู ้ล งทุ น สามารถตรวจดู ข อ้ มู ล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การท าธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที่ เ กี่ ยวข้อ ง
(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กาหนดในวัตถุ ประสงค์การลงทุน เป็ นต้น ได้ที่สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
8. ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเค ดัชนี หุน้ ธุ รกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารเมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การ
ลงทุน และฐานะทางการเงินของผูล้ งทุน
9. หนั งสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม
และส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน
10. การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
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