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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 7 ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2566 

 

กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 

K Property Infrastructure Flexible Fund: K-PROPI 

 

กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัย ์ 

และ/หรือโครงสรา้งพ้ืนฐาน  จึงมีความเส่ียงท่ีผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

 

สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

จ  านวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 35,999 ลา้นบาท และบริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของ

กองทุนตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.ก าหนด  

 

รอบระยะเวลาบญัชี : 31 พฤษภาคม 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมผสม 

 

ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน : กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต ้บลจ. เดียวกนั 

 

อายโุครงการ : ไม่ก าหนด  

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีจดทะเบียน อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

กระจายการถือหน่วยลงทุน หรือเปิดเสนอขายครั้งแรกทั้งในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกับกลุ่มธุรกิจ

อสงัหาริมทรพัยแ์ละ/หรือกลุ่มกิจการโครงสรา้งพื้ นฐาน รวมกนัโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี หลกัทรพัยห์รือตราสารดงักล่าว ไดแ้ก่  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่ อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ กองทรัสต์หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีจัดตั้ งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์หรือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ กองทุนรวม และ/หรือ 

Exchange Traded Fund ท่ีเน้นลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมอสังหาริมทรพัยแ์ละ/

หรือธุรกิจเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรพัย ์ 

2. หน่วยของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐาน และ/หรือ หน่วยของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐานในต่างประเทศท่ี

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือทรัสต์ท่ีจดัตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ท่ีมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนโครงสรา้งพื้ นฐาน และ/หรือ กองทุนรวม และ/
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หรือ Exchange Traded Fund ท่ีเน้นลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐาน 

และ/หรือ กลุ่มกิจการโครงสรา้งพื้ นฐาน  

3. หุน้ของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนท่ีเกี่ยวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละกลุ่ม

กิจการโครงสรา้งพื้ นฐาน หรือท่ีมีลกัษณะเทียบเคียงไดก้บักลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละกลุ่มกิจการโครงสรา้ง

พื้ นฐาน รวมถึงตราสารหรือสญัญาทางการเงินท่ีใหสิ้ทธิในการไดม้าซ่ึงหุน้และ/หรือหลกัทรพัย์ดงักล่าวหรือให้

ผลตอบแทนอา้งอิงกบัหุน้ / กลุ่มหุน้น้ัน ๆ  

4. หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิใน

ทรพัยสิ์นของกิจการเงินร่วมลงทุนทั้งในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละ/หรือกลุ่ม

กิจการโครงสรา้งพื้ นฐาน ทั้งน้ี ไม่ว่ากิจการดงักล่าวจะจดัตั้งขึ้ นในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอื่นใด  

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือ

หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐานซ่ึงอยูภ่ายใต้

การจัดการของบริษัทจัดการได้โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน ยกเวน้ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย ์(กอง1) และกองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐาน จะลงทุนสูงสุดไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุน

ของกองทุนซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทั้งน้ี กองทุนปลายทางไม่

สามารถลงทุนยอ้นกลับในกองทุนตน้ทาง(circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อใน

กองทุนอื่นภายใตบ้ริษัทจดัการเดียวกกนัอีก (cascade investment)  

ส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน เงินฝากทั้งในและต่างประเทศ 

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารท่ี

มีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้

(Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และ/

หรือหลักทรัพยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย ์หรือ

ทรัพยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  

ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน 

 

อตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ : 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดท่ี

เกิดจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า รวมถึงตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง เฉพาะส่วนท่ีมี

ลกัษณะเป็นสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ไม่เกิน 100% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

แฝงในอตัราส่วนไม่เกินกว่าท่ีประกาศก าหนด  

 

ผลกระทบทางลบภายใตส้มมติฐานและความเช่ือมัน่ที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ตอ่เงินทุนของกองทุนรวม : 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์จนอาจท าให้

กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารท่ีมีลักษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ าแฝง 

อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ี

เกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปล่ียนสถานะการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้ทัน
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เหตุการณโ์ดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวการณ์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุน

อยูต่ลอดเวลา 

 

การลงทุนในหน่วยของกองทุน (ทั้งที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและตา่งประเทศ) ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกั

ในการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในทรัพยส์ินที่เป็นอสังหาริมทรัพยห์รือที่เก่ียวข้องกับ

โครงสรา้งพ้ืนฐาน รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวม : 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีจดทะเบียน อยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถือหน่วย

ลงทุน หรือเปิดเสนอขายครั้งแรกทั้งในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละ/หรือกลุ่ม

กิจการโครงสรา้งพื้ นฐาน รวมกนัโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุน ทั้งน้ี หลกัทรพัยห์รือตราสารดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่ อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ กองทรัสต์หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีจัดตั้ งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์หรือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ กองทุนรวม และ/หรือ 

Exchange Traded Fund ท่ีเน้นลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละ/

หรือธุรกิจเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรพัย ์

2. หน่วยของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐาน และ/หรือ หน่วยของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐานในต่างประเทศท่ี

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือทรัสต์ท่ีจดัตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ท่ีมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนโครงสรา้งพื้ นฐาน และ/หรือ กองทุนรวม และ/

หรือ Exchange Traded Fund ท่ีเน้นลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐาน 

และ/หรือ กลุ่มกิจการโครงสรา้งพื้ นฐาน 

3. หุน้ของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนท่ีเกี่ยวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละกลุ่ม

กิจการโครงสรา้งพื้ นฐาน หรือท่ีมีลกัษณะเทียบเคียงไดก้บักลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละกลุ่มกิจการโครงสรา้ง

พื้ นฐาน รวมถึงตราสารหรือสญัญาทางการเงินท่ีใหสิ้ทธิในการไดม้าซ่ึงหุน้และ/หรือหลกัทรพัยด์งักล่าวหรือให้

ผลตอบแทนอา้งอิงกบัหุน้ / กลุ่มหุน้น้ัน ๆ  

4. หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันไดแ้ก่ หุน้ ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิใน

ทรพัยสิ์นของกิจการเงินร่วมลงทุนทั้งในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ/หรือกลุ่ม

กิจการโครงสรา้งพื้ นฐาน ทั้งน้ี ไม่ว่ากิจการดงักล่าวจะจดัตั้งขึ้ นในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอื่นใด 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสมหรือก าไร

สุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีก าไรสะสมหรือมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี ตามท่ีบริษัท

จดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมีผล

ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้ นในงวดบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลน้ัน  

กรณีท่ีเงินปันผลท่ีจะจ่ายใหก้บัผูถื้อหน่วยเมื่อค านวณแลว้เป็นจ านวนเงินน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวก็ได ้ทั้งน้ี ในกรณีท่ี กองทุนรวมมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

มากกว่าหน่ึงครั้งในรอบปีบญัชี บริษัทอาจน ายอดเงินปันผลท่ีค านวณไดน้้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุนน้ัน

ไปรวมค านวณกบัการ จ่ายเงินปันผลในครั้งต่อไปของรอบปีบญัชีเดียวกนั ทั้งน้ี หากยอดสะสมดงักล่าวรวมกนั

แลว้ยงัน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิงดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวและน าไปสมทบ

ในรอบปีบญัชีถดัไป  
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ดชันีช้ีวดั (Benchmark) : 

 ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

(PF&REIT Total Return Index) (50%)  

  ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts Total Return SGD (50%) ปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียน เมื่อ

เทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

 

นโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน : กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตาม

ดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน  

 

ผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน : ผู ้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยจะลงทุนใน

หลักทรัพยห์รือตราสารทั้งในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกลุ่มกิจการ

โครงสรา้งพื้ นฐาน 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน : 

 ปัจจยัทางการเมือง เช่น ความมัน่คงทางการเงิน นโยบายของภาครฐั ไดแ้ก่ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจไทย เช่น ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน อตัราเงินเฟ้อ 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะตลาดทุน เช่น นโยบายของภาครัฐต่อตลาดทุน พฤติกรรมการลงทุนของนัก

ลงทุนประเภทต่างๆ 

 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมท่ีกองทุนลงทุน เช่น ภาวะดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงด้าน

กฎหมาย การแขง่ขนั 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน เช่น การแขง่ขนั ผูบ้ริหาร ฯลฯ 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 กรณีท่ีเกิดความผิดปกติของตลาดอตัราแลกเปล่ียนท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินกลบัไดต้ามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือสามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดแ้ต่ไม่สามารถน าเงินกลับเขา้มาใน

ประเทศได ้
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ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของ

ตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ี

กองทุนหลกัลงทุนไว ้และ ส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์(Property Sector Fund) 

เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงบริษัทในหมวดน้ีจะมีการด าเนินธุรกิจ

ท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงัน้ัน หากในช่วงท่ีอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยป์ระสบปัญหา จะท าใหด้ชันีหลกัทรพัย์

กลุ่มกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยม์ีโอกาสลดต า่ลงในช่วงเวลาดงักล่าวได ้อยา่งไรก็ตาม ความเส่ียงดงักล่าว

อาจะลดลงได ้โดยบริษัทจดัการจะมีการติดตาม วิเคราะหส์ภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์

รวมทั้งติดตามผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยอ์ยา่งต่อเน่ือง  

 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู ้ออกตราสาร (Business Risk) คือความเส่ียงท่ีราคาหุ ้นอาจ

เปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู ้ออกตราสาร รวมทั้ง

ความสามารถในการท าก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนหลกัลงทุนไว ้

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตา่งประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมี

ฐานะการลงทุนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศใดประเทศหน่ึง ซ่ึงอาจท าใหม้ีความผนัผวนของมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุนเพิ่มมากขึ้ น ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสภาวะ

เศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จ ากัดทางดา้นกฎหมาย และ การท าธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทุนไป

ลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ทั้งน้ี กองทุนสามารถลดความเส่ียงจากการ

ลงทุนในตลาดทุนต่างๆไดโ้ดยติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ี

กองทุนลงทุนอย่างสม า่เสมอ รวมทั้ง กองทุนมีกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ 

วิเคราะหปั์จจยัพื้ นฐานของตราสารน้ันๆ เพื่อใหสิ้นทรพัยท่ี์ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนท่ี

เหมาะสม  

 ความเสี่ยงจากกฎขอ้บังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมักจะเผชิญกับ

ความเส่ียงอนัเน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความผนัผวนของตลาด การ

เขา้แทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ขอ้จ ากัดเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด 

นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและ

ภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จ ากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบ

การช าระราคาและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

 ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรฐับาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ 

ซ่ึงอาจส่งผลให ้ผูล้งทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือ

ช้ีชวน 

 ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุน

ไม่สามารถจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาด

หลักทรัพยท่ี์กองทุนหลักท าการซ้ือขายหลักทรัพยอ์าจจะหยุดรับค าสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดใน

ขณะน้ัน ความเส่ียงขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน  
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 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ

ท าใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทาง

การเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งก าไรค่าเงิน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน จึงไม่สามารถ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาของหลักทรัพย์

อา้งอิงมีความผนัผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือปัจจยั

ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

นัยส าคญั และ เน่ืองจากสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการตีมูลค่าตามราคาตลาดทุกวนั ซ่ึงอาจจะท าใหร้าคา

ของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าปรบัเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอยา่งมากโดยอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือตรงกนั

ขา้มกบัหลกัทรพัยท่ี์กองทุนไดล้งทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการด าเนินการติดตามความเคล่ือนไหวของ

ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เป็นประจ า สม า่เสมอ และประเมินมูลค่าตลาดของสญัญาทุกวนัเพื่อรกัษา

ระดับเงินประกนั (margin) ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดอนุพันธ์ รวมทั้งศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ี

เกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปล่ียนสถานะการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้ัน

เหตุการณโ์ดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวะการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ

ลงทุนอยู่ตลอดเวลา นอกจากจากน้ี ยงัมีความเส่ียงท่ีเรียกว่า Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ีสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ีแตกต่างไปจากผลตอบแทน

กองทุนท่ีตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง ตวัอย่างเช่นในบางขณะท่ีผูจ้ดัการกองทุนตอ้งการลดความเส่ียงต่อ

ความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทุนอาจท าการป้องกนัความเส่ียงโดยใชส้ญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารอนุพนัธ ์อยา่งไรก็ตาม ดชันีอา้งอิงส าหรบัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและตราสาร

อนุพนัธด์งักล่าวอาจมีอตัราความผนัผวนท่ีแตกต่างจากตราสารท่ีกองทุนถืออยู ่ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจลด

ความเส่ียงดา้นน้ีลงจากการท่ีผูจ้ดัการกองทุนยอ่มค านวณสดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียงเมื่อภาวการณ์

ลงทุนเปล่ียนแปลง เพื่อใหไ้ดส้ดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมส าหรบักองทุนเพื่อสะทอ้นถึงการ

คาดการณ์ของผูจ้ดัการกองทุน อย่างไรก็ตาม แมม้ีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความ

เส่ียงก็อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงไดท้ั้งหมด และเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนท่ีดีขึ้ นหาก

ตลาด ฯ ไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณไ์ว ้
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก  500 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งถดัไป  500 บาท  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผู ้สัง่ซ้ือหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ

อาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆของบริษัทจดัการและ/หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้ ารายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

โดยมีมูลค่าขั้นต า่น้อยกว่าท่ีก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัท

จดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

การเปิดบญัชี 

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุน และปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ

เปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในค าขอเปิดบญัชีกองทุน 

พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการก าหนด ดงัน้ี 

 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

(1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของ

บริษัท  

(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติ

บุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจ

ลงนามแทนนิติบุคคล  

ซ่ึงลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความ

จ านงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็ม

ตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย  

 

กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีมิใช่ 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์
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ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขีด

คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ี

บริษัทจัดการได้เปิดไวก้ับธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.

ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบัญชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนก าหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน การหกับัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรับ 

และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารก าหนด 

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด 

สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอืน่

ใดดงักล่าวไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

 

2.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ที่ 

www.kasikornasset.com 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการช าระเงินอื่น ใดท่ี

เป็นไปตามเง่ือนไขการบริการภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดยสามารถสมคัรบริการได้

ท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

บญัชีกองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds 

และ K PLUS หรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนั

ท าการซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ไดท่ี้ App Store (iOS) และ 

Play Store (Android)  

 

4.  บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสม า่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ท่ีบริษัทจัดการ

ก าหนดหรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็น

ประจ าตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเง่ือนไขและส่งค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอไดท่ี้

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

ส าหรับการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดร้ับหลังเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะท ารายการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้ง

เป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
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เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน เวน้แต่

เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงิน

ค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้ับอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณี

พิเศษ  

 

ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการท าการปิดบญัชีกองทุนไม่วา่

ดว้ยเหตุใดๆ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้ับค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

รวมถึงไดท้ ารายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้ 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ และ

วนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได ้ไม่ว่าจะดว้ยเหตุ

ใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้ 

 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้ับช าระ บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนกบัส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเท่าท่ีสามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือตามสัดส่วน

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ  

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่

การจดัสรรในกรณีดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบ

ต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ

บริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
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การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไว้

ในค าขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือวนัท่ียุติโครงการ

แลว้แต่กรณี 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ 50 บาท 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ขาย

คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการ

ซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณี

รองรบับริการต่างๆ ของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจดัการจะ

ประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้ ารายการสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นต า่น้อยกว่าท่ีก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือ

บริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ความในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนระบุ

รายละเอียดและความจ านงใหค้รบถว้น ชัดเจน แลว้น าค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลักฐาน

ประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 13.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ที่ 

www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 13.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 13.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ท่ี App Store (iOS) และ Play Store 

(Android) 

 

ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับหลังเวลา 13.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท า

รายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนและไดท้ ารายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
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การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ การไม่ขาย ไม่

รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดย

ค านวณจากราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดย

คูณจ านวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ย

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน  

 

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมี

จ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนมีมลูค่าต า่กว่ามลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต า่ บริษัทจดัการอาจด าเนินการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมี

อยู่ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ตามจ านวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไข

ขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซื้ อไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

 

การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งใน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซ่ึงวนัหยุดท าการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุดท าการของ

กองทุนต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดท าการของประเทศ และ/หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน และ/หรือท่ี

กองทุนต่างประเทศจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดท าการของตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดท า

การของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดท า

การอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

1.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าใบค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั
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ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย ส าหรบัการสบัเปล่ียน

เขา้กองทุน และถึงเวลา 13.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย ส าหรบัการสบัเปล่ียนออกจากกองทุน 

 

2. สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือ

ขาย และสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนไดภ้ายในเวลา 13.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือ

ขาย และสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนไดภ้ายในเวลา 13.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

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

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สับเปล่ียน

หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด ส าหรบัการสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชั ่วคราวตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรับค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ชัว่คราวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชร้าคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี  

1) การก าหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขาย

ท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้ ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หักดว้ย

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

2) การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการซ้ือ

ขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางหรือ ณ ส้ินวนัท าการก่อนหน้าวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้ับเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบทางเว็บไซดืของบริษัทจดัการ 

 

สิทธิในหน่วยลงทุน  
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สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางไดร้บัช าระเงินค่า

ซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้งโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของ

มูลค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและ

รายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ 

โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 

ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการ

แทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่ง

ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ : 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน

บุคคล 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด

กรณีหน่ึง ดงัน้ี 
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1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือ

ต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) ได ้

2. กรณีท่ีเอกสารหรือขอ้มูลท่ีบริษัทจดัการไดร้ับจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่

ครบถว้น 

3. กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ั ง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ

ฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายต่างๆ เป็นตน้ 

4. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณี

ท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผล

เสียหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือ

ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการเป็นหลกั 

5. กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา 

พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา 

รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้ นและด าเนินกิจก รรมใน

สหรฐัอเมริกา 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชัว่คราวตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัท

จดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนการใชสิ้ทธิท่ีจะปิดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศท่ีส านักงานของ

บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบบนเว็บไซต์บริษัท

จดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ

ประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น

การชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เวน้แต่จะได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกไปได ้

 

ช่องทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการ และขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี :  

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมเีครื่องมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการมี
ดุลยพนิิจทีจ่ะใชเ้ครื่องมอืดงักล่าวหรอืไม่กไ็ด ้

- เครื่องมือการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไมเ่ป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (Liquidity Fee) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 4.00 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

- มูลค่าขั้นต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสับเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

30 วนั 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทาง

ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย

ต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้

ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท า

ได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรบั

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Swing Pricing) 

(ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ี

วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืน

หน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเง่ือนไข และอัตรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกได ้ 
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3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการน้ัน  

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

(Swing Pricing) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 4.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏิบตัิ : Full swing pricing, Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งก าหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ย

สูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing 

Threshold โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน  หรือปัจจัยอื่นใดท่ี

นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมี

อยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการได้

ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วน

ของมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 

Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก

มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่า

การขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี 

รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

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

ADLs แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่

ละครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับอตัรา Swing Factor เพิ่มไดไ้ม่

เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ

พิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน  ทั้งน้ี

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ี

เรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน  
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ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุน (Anti-Dilution 

Levies – ADLs) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 4.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และก าหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัท

จดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ

การประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 

ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค านวณจากมลูค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน  (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเป ล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้ ง น้ี 

รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถก าหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนเขา้ มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน

ออก  

(2) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน

ออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม 

การใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนใน

กองทุนต่อไป  เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกับเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้

ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน 

ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียก

เก็บค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีท า

รายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรับเพิ่มไดไ้ม่

เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวน

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
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3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซื้ อหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและ

หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิ

ท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ 

ADLs ในวนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการน้ันไม่

สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย

ลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน  

 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ  ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถถ่อนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

จะตอ้งแจง้บริษทัจดัการล่วงหนา้เป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตรา

สาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัท

จดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือ Notice Period ร่วมกับเคร่ืองมือ Liquidity Fee,  Swing Pricing,  

ADLs,  Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ หากบริษัทจดัการ

พิจารณาแลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรับการไถ่ถอน

หน่วยลงทุนท่ีเกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จาก

ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีท าใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏบิติักบัค าสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัค าสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีท ารายการดว้ย ทั้งน้ี 

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

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัท

จดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้า ซ่ึง

จะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือ

ช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
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เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต  า่กว่ารอ้ยละ :  5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 90 วนั  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 

Threshold ได ้บริษัทจดัการมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย

สินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน 

หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ

ภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้

สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ี สดัส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 

เทียบกับ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจัดการ

ก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณ จาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช ้

Redemption Gate 

4. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการ

ในวนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก

ใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดับก่อน-หลังของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้มื่อ

บริษัทจดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการยกเลิกค าสัง่ดงักล่าว และเมื่อบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัท

จดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate 

ท่ีประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพ

คล่องอื่นได ้

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่ม
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หรือลดระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบั

เพิ่มไดไ้ม่เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ 

การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น 

(ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิก

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกค าสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการน้ัน  

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษทัจดัการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน : 1 วนัท าการ 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มี

ความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบของ

ผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณี ท่ีประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใด

อยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบัติตามค าสัง่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิ์นโดยบุคคลผู ้มีอ านาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ

เงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของ

ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละ

การคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
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สิทธิและขอ้จ  ากดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จ  ากดัการใชส้ิทธิออกเสียง : 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

 

ขอ้จ  ากดัการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ 

ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. การจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยูภ่ายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่มี

สิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน และไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 

 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม  

3. การโอนตามค าสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจ าน าหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียน

พรอ้มเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 ส าหรับการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตาม

กฎหมาย  

 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้ันทึกช่ือผูร้ับ

โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บั

โอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ หาก

การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการ
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ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อ

การลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้จองซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็น

หลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือใน

บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในหวัขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสาร

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน : 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2544 3935-7 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไม่มี 

 

ธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์: 

เน่ืองจากกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการไดไ้ม่จ ากดั

อัตราส่วน ดังน้ัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของ 

บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวม

ปลายทางโดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

 

การวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย : 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่

ของบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

ท่ีอยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุน  

รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์   กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ :  

จ านวน 229 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565)  

 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ :  

1,058,227,761,678.24 บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565) 
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รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน : 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุธีรวฒัน ์  

บรรเจดิสุทธิกุล 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์ห่ง

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Bachelor of Science in Industrial 

Engineering, Purdue University,  

United States 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั  

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั  
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุธิดาศิริ ศรีสมิต - Master of Finance and Investment, 

Exeter University, United Kingdom 

- Bachelor of Science in Statistics, 

Economics and Business,  

Chiang Mai University   

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- Senior Global Equity Expert, Group 

Investment Strategy, ALLIANZ 

INVESTMENT MANAGEMENT SE (AIM), 

GERMANY 

- Senior Vice President / Head of 

Equity, Investment Department, 

AYUDHYA ALLIANZ C.P. LIFE 

- Vice President / Senior Equity Fund 

Manager Private Fund Department, 

BUALUANG SECURITIES PLC 

- Relationship Manager, Corporate and 

Financial Services, STANDARD 

CHARTERED BANK PLC 

- Assistant Fund Manager, Investment 

Department, THE MUTUAL FUND PLC 

คณุนฤมล  

ว่องวุฒิพรชยั 

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ, 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

สาขาอิเลคทรอนิคส,์  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหาร ลาดกระบงั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่าย

จดัการกองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกร

ไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกร

ไทย จ ากดั 

- ผูอ้ านวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนและวจิยั, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนและ

วิจยั, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- หวัหน้าส่วน ฝ่ายจดัการลงทุนตราสารทุน

, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

คณุจรสัรกัษ ์ 

วฒันสิงหะ 

- ปริญญาโท ดา้นการเงินและการ

ลงทุน, มหาวิทยาลยันอตติงแฮม 

ประเทศองักฤษ  

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาบริหารธุรกจิ, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการการลงทุน 

(ตราสารทุน), บมจ. อยุธยา อลิอนัซ ์ซี.พี. 

ประกนัชีวิต 

คณุนินทัธ ์ 

วงศเ์สง่ียม 

- ปริญญาโท บริหารการเงิน, 

มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก  

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร,์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุน, บลจ. ทิสโก ้จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายงานลงทุน,  

บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายงานลงทุน,   

บลจ. ฟินันซ่า จ ากดั 

คณุพกัตรพ์ริ้ ง  

พูไ่พจติรกลุ 

- Master of Science in Finance 

(International Programme)  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- Master of Arts in English for 

Careers, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตรแ์ละ

การบญัชี ภาควชิาการธนาคารและ

การเงิน, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ภทัร จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน, บริษัท อเมริกนัอินเตอร์

แนชชัน่แนล แอสชวัรนัส ์จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ทหารไทย 

จ ากดั  

คณุกอบพร กุลสุรกิจ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 

(International Programme)  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี  

คณะพาณิชยศาตรแ์ละการบญัชี 

ภาควชิาสถิติ,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน,  

บลจ. วรรณ จ ากดั  

คณุสุธี  เลิศสาครศิร ิ - Master of Business 

Administration, UCLA, United States 

- ปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า), 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  - ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

คณุวินิทร ผ่องใส - MSc in Finance 

Lancaster University, United Kingdom  

- ปริญญาตรี  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  

ภาควชิาการธนาคารและการเงิน,   

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุน ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-888-8888 

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

 ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-629-5588 

 บริษัท ไทยสมุทรประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-261-3344 

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-274-9400 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั โทร. 02-820-0100 

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

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จ ากดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากดั โทร. 02-695-5555 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-7000  

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-305-9000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 02-672-5999 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-648-1111 

http://www.kasikornasset.com/
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 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-841-9000 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั โทร. 02-088-9100, 02-343-9500 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั โทร. 02-633-6000 กด 5 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั โทร. 02-949-1999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-217-8888 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-205-7000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไพน์ เวลท ์โซลูชัน่ จ ากดั โทร. 02-095-8999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั โทร. 02-697-3700 

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-009-8888 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  โทร. 02-680-1111, 02-680-1000 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-080-2888 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทร. 02-207-2100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั โทร. 1240 กด 8 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

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

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์: ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 0 2544 3935-7 

นอกจากหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรกัษา

ผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี : 

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง  

นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  
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นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์ 

นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

นางสาว โชติมา กิจศิรกร  

นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

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

เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต า่

กว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 และขอ้ 

3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตรา

สารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี

รฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุน

ในต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผูกพนัมี

ภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช ้

credit rating แบบ national scale  

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือ SN ท่ีผูอ้อก

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ี

ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีนอ้ยกว่าหรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 

5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น

บุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูง

กว่า 

(1) 10%หรือ 

(2) น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 

วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 

regulated market 

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตราสาร

อยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนการ

เป็นหลกัทรพัยซ้ื์อขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้ นไม่ว่าตามกฎหมาย

ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ของบริษัทดงักล่าวซ้ือขายใน

กระดานซ้ือขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของ

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่

ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนหุน้ออก

จากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.3 หุน้ท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซ้ือขายตาม 

6.1 

6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือ SN ท่ีผูอ้อก

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันใน

ต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่

ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ

ธุรกิจในประเทศไทย)  

6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3 เป็นตราสารท่ีมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือ

ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing  

6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่า

หรือเท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 

6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง

เป็นบุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านอง

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัรา

ใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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เดียวกบับุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 

397 วนันับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 

regulated market 

6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั 

investment grade 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจด

ทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุน

ทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ี

อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน 

SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะกระจายการ

ลงทุนในกิจการโครงสรา้งพื้ นฐาน อสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิ

การเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ี

ส านักงานก าหนด 

6.8 หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่น

ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ท่ี

อยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอน

หน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.9 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 หรือขอ้ 

3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหวา่ง 

IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ

แกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือ

ขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะ

กระจายการลงทุนในกิจการโครงสรา้งพื้ นฐาน อสงัหาริมทรพัย ์

หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง

ท่ีส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ก าหนด และมีลกัษณะตาม 

6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
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8 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก  ผูอ้อกตราสารหรือ

คู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการ

เดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบั

บริษัทดงักล่าว  

  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่

อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน 

benchmark + 10% 

 หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

                      2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล

ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญา

ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปี

บญัชี เวน้แต่เป็น กองทุนรวม ท่ีมีอายุ

โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายุ

กองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั กองทุนรวม ท่ี

อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งน้ี 

เฉพาะ กองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการ > 1 

ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี  

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได้

ด าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้าม

วิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถ

ขายคืนผูอ้อกตราสารได ้ 

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และมีการ

เสนอขายตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอ

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการ

ฝากเกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

3 reverse repo ในประเทศ ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ในประเทศ  ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่  

ทรพัยสิ์นตามขอ้ 8 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ี

ค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity 

limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ท่ีมี

ลกัษณะครบถว้น ดงัน้ี 

5.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา 

(single entity limit) 

5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade 

หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

  

6 derivatives ดงัน้ี 

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง (hedging)  

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อ

การลดความเส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 

โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่การด าเนินงานของ กองทุนรวมไม่มี

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง 

  

ทุก กองทุนรวม รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั 

ตอ้งมีจ านวนหุน้ของบริษัทรวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทน้ัน (ไม่นับรวมการถือหุน้ของกองทุนรวม

วายุภกัษ์) 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนของผู้

ออกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึงตราสาร

หน้ีภาครฐัไทยหรือตราสารหน้ีภาครฐั

ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 

liability) ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมี

หน้ีสิน ทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามลูค่าหน้ีสิน 
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ทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหน้ีสินทางการเงินตาม งบ

การเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็น

ขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสาร

ไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีล่าสุด ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า

การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นราย

ครั้ง เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ใน

ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณา

เป็นรายโครงการ 

 

  2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ี

ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade 

หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้าร

จดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า

การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผู ้

ออกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 

2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคล

ตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี  

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นท่ี บลจ. เดียวกนั เป็น

ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการ  

4 หน่วย infra ของกองทุนใด 

กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน 

property ท่ีออกหน่วยน้ัน เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ี

มีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

5 หน่วย property ของกองทุนใด 

กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน 

property ท่ีออกหน่วยน้ัน เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ี

มีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทั้งหมดของ

กองทุน private equity  

หมายเหตุ : ทั้งน้ี การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 1 มิถนุายน  ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม เป็นระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 อตัราตามโครงการ
(2) เรียกเก็บจริง

(2)
 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง
(2)

 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง
(2)

 

ปี 64/65 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(3)

 ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 1.00 1.00 1.00 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน
(3)

 ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน อตัราเท่ากบัคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนของกองทุนตน้ทาง หรือ

ค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ 

หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณี

พิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1)(รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ)(5) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ
(4)

 ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 1.07 1.07 1.07 

3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.03 0.03 0.03 

3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.08 0.08 0.08 

3.4. ค่าใชจ้่ายภาษีดอกเบ้ียหกั ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 - - 

3.5. ค่าใชจ้่ายการใชด้ชันี ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.01 

3.6. ค่าธรรมเนียมการท ารายการ ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.01 

3.7. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ
(6)

 ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.00 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% ของ

จ านวนเงินทุนของ

โครงการ 

- - - 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - - 

5. อตัราสว่นค่าใชจ้า่ยทั้งหมดตอ่มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

(1)(7) (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ)(5) 

ไม่เกิน 4.0125  

ตอ่ปี 

1.20 1.19 1.20 

6. ค่าใชจ้า่ยในการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 

(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ)(5) 

ตามท่ีจา่ยจริง 0.23 0.14 0.17 

 

(1) บริษัทจดัการอาจเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายของ

รอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 

(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
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(3) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัท

จดัการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ ้าซอ้นกับกองทุนรวมปลายทาง โดยกองทุนปลายทางจะยกเวน้การ

เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บักองทุนตน้ทาง 

(4) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัท

จดัการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการซ ้าซอ้นกับกองทุนรวมปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตวัอย่าง เช่น กองทุนรวมตน้ทางมี 

NAV 1,000 ลา้นบาท โดยไดจ้ดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนรวมปลายทางซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั 100 ลา้น

บาท กองทุนรวมตน้ทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลา้นบาทในอตัราท่ีกองทุนรวมตน้ทางก าหนด 

และ (2) เงินลงทุน 100 ลา้นบาทในอตัราท่ีกองทุนรวมปลายทางก าหนด เป็นตน้ 

(5) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ 

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(6) คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

(7) ไมร่วมคา่นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจาการซ้ือขายหลกัทรพัย์ 

 

 

 

ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัย ์ตั้งแตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

อนัดบั ช่ือ ค่านายหนา้ 

(บาท) 

อตัราสว่น 

ค่านายหนา้ 

1 DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd. 
 24,196,960.99  77.12% 

2 Macquarie Securities (Australia) Limited 
 1,823,670.46  5.81% 

3 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 1,197,286.08  3.82% 

4 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 547,015.12  1.74% 

5 บริษัทหลกัทรพัยแ์มคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 460,977.31  1.47% 

6 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 420,219.51  1.34% 

7 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 383,013.70  1.22% 

8 บริษัทหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 363,825.50  1.16% 

9 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 347,468.58  1.11% 

10 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 209,848.25  0.67% 

11 อื่นๆ 
 1,426,444.52  4.55% 

  รวม 31,376,730.03 100.00% 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 (ตอ่) 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 (ตอ่) 

 



 
กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible                                  42 

รายงานสรุปจ  านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

 

 

รายละเอียดการและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุน

ลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายตวั 

 

สดัสว่นเงินลงทุนขั้นสูงตอ่มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีบริษทัจดัการตั้งไวใ้นแผนการลงทุนส าหรบักลุ่ม

ตราสาร ตาม (ง) เทา่กบั 0.00% 

 

 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค Property Infra Flexible กบัเกณฑม์าตรฐาน 

(1) ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทนิยอ้นหลงั  

        (% ต่อปี) 

ปี 2559* 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 4.49 13.82 4.11 22.50 -8.56 2.25 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 1.38 17.82 3.04 20.60 -11.96 9.36 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 

7.94 4.46 6.02 7.09 22.54 8.61 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของตวัช้ีวดั** 

6.94 4.08 5.32 7.80 22.36 8.27 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัท าการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

(2) ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

  ตั้งแต่ตน้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%ตอ่ปี) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

10 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแต่

จดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -7.16 -2.20 -5.95 -4.23 -1.64 4.01 N/A 4.70 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -2.05 1.54 -1.97 4.04 0.59 5.61 N/A 5.77 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 

10.22 10.14 9.73 8.71 14.88 12.03 N/A 11.30 

ความผนัผวน (Standard 

deviation) ของตวัช้ีวดั** 

8.22 7.86 7.87 7.71 14.68 11.78 N/A 11.02 

 

** ตัวช้ีวดั คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์

(PF&REIT Total Return Index) รอ้ยละ 50 และ ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts Total Return SGD 

รอ้ยละ 50 ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียน เมื่อเทียบกบัคา่สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

*** ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต    

**** เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ

กองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown)  นับตั้งแต่จดัตั้งกองทุนจนถึงวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -31.88% 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จ  ากดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ัญลักษณ์ตัวอกัษรแสดงผลการจดัอนัดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจ านวน  8 

อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัต า่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและ

ยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณม์ีความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงต า่มาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ใน

ระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัต า่ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูง

กว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑ์ท่ี

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี

ความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุด และมีความเส่ียงต า่ท่ีสุด มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ

คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงต า่มาก มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืน

เงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ 

มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงต า่ มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบั

เครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

 

’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า  

มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อ

เทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่า  อนัดับเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตต า่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตใน

ระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings) 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

อนัดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นส าหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสู งสุดในการช าระห น้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนด  

เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศ

ซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดับความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้ าหรับอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อย

ท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหก้บัตราสารทาง

การเงินท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” 

แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีก าหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่อาจ

เทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ความสามารถในการช าระ

หน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีไดร้บั

การจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวส าหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์

โดยอัน ดับ ความ น่ า เช่ื อ ถื อ น้ี จะมอบ ให้กับ อันดับค วาม น่ า เช่ื อ ถื อ ท่ี มี ค วาม เส่ี ยง “น้ อย ท่ี สุ ด ”  

เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทาง

การเงินท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

โดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขัน้น้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไร

ก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี

โดยตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือใน

ประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็

ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหน้ีไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ี

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดบั เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติม

ต่อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรบัประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดับ

ความน่าเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อทา้ยดังกล่าวส าหรับอนัดับความน่าเช่ื อถืออนัดับ 

”AAA(tha)” หรืออนัดบัท่ีต า่กว่า “CCC(tha)” ส าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว  
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อกตราสาร

มีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุดเพียง

เล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมี

ความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผูอ้อกตรา

สารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีน้อยกว่า

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจากความไม่

แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่

สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีมากกว่า

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีอยู่ใน

ปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการ

ช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

 

อนัดบัเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวัเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดิต

ภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการช าระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับการจดัอนัดับเครดิตท่ี P-1 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 ส าหรบัเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตต า่หรือน่ากงัวลและมี

ความไม่แน่นอนในความสามารถในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s บริษัทผูอ้อก

ตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือสูงสุดเพียง

เล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมี

ความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผูอ้อกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีน้อยกว่าตรา

สารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจากความไม่แน่นอน

ในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระหน้ี

ได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีมากกว่าตรา

สารท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการช าระหน้ี หรือ

ความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

 

บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผู ้ถือหน่วยลงทุน ( omnibus 

account) โดยผูล้งทุนจะตอ้งเป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่าน้ัน 

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือท่ีเรียกว่ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ

การลงทุนไดภ้ายหลงัการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือ ตวัแทนหรือนายหน้าประกนั

ชีวิตท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทั้งน้ี การซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้ก าหนด และวิธี

ปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนจึง

ควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนก่อนตดัสินใจ  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบ้ริการท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit-

Linked Life Policy) หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายละเอียด โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง

แลว้ ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั  

 

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีดงัน้ี ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ 

1. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน

บญัชีขัน้ต า่  

ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตน้ัน บริษัทจดัการไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่  

อยา่งไรก็ตาม แบบประกนัชีวิตควบการลงทุน มีส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนั ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ใชสิ้ทธิตามกรมธรรมป์ระกนัได ้เช่น การเวนคืนกรมธรรม ์และมีสิทธิในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วน

การลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปล่ียนกองทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน ซ่ึงแบบประกนั

ชีวิตควบการลงทุนน้ีมีค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นตน้ ดังน้ัน 

บริษัทประกนัชีวิตอาจมีขอ้ก าหนดในเร่ืองมูลค่าขั้นต า่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต า่ของการสั ่งขายคืน 

จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต า่ของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต า่ และจ านวนหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ ซ่ึงอาจแตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาขอ้ก าหนดดังกล่าวได ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ และหรือเอกสาร

ประกอบการขายท่ีจดัท าโดยบริษัทประกนัชีวิต  

 

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต 

หรือตัวแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทั้งน้ี 

ระยะเวลาในการสัง่ซ้ือจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ โดย

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารและเงินจองซ้ือครบถว้น และไดพ้ิจารณาอนุมติั

กรมธรรมแ์ลว้ และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการไดร้ับเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วย

ลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผูล้งทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่

ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต อาจปฏิเสธค า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต พิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อ
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ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต และหรือค าสัง่ดงักล่าวหรือผูล้งทุนเป็น

บุคคลท่ีอาจเขา้ขา่ยลกัษณะการกระท าผิดการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง

การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรือผูล้งทุนเขา้เง่ือนไขเป็นบุคคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตมีขอ้สงวน

สิทธิในการพิจารณารบัประกนั  

 

3. การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(3.1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน

ผ่านบริษัทประกนัชีวิต ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการ

ขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และหรือเอกสารการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต 

โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

จะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารหลกัฐานครบถว้น ตามกฎเกณฑข์องบริษัทประกนัชีวิตน้ันๆ  

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วย

ลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือในกรมธรรม ์ 

(3.2) การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

บริษัทประกนัชีวิตอาจด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทุน

มาช าระค่าการประกนัภยั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์ตามอตัราและ

วิธีการท่ีก าหนดในกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็น

รายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสุดไดต้ามช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยใน

เอกสารประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต  

 

4. การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วย

ลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ี

มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจ ท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะ

ส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งประกาศก าหนด บริษัท

ประกนัชีวิตมีหน้าท่ีตอ้งช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากบริษัทจดัการใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีซ้ือประกนัชีวิต

ควบการลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและ

ราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ

ในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผล

กระทบต่อการช าระราคา และมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิต

ก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 

 

5. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บับริษัทประกนัชีวติภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิต

ควบการลงทุน ภายใน 15 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

สงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ

การลงทุน อน่ึง บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 และการขายคืนหน่วย

ลงทุนตามขอ้ 3(3.1) ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน  
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6. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรม ์โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอรม์ท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวม

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดไวเ้ท่าน้ัน โดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่านบริษัท

ประกนัชีวิต การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง 

(กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการน า

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซ่ึงไดห้กัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน(ถา้มี) เพื่อน าไป

ช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กิดรายการดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วย

ลงทุน  

บริษัทประกนัชีวติอาจระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราวและหรือถาวรใน

กรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ี

จ านวนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางต า่กว่าจ านวนขัน้ต า่ท่ีบริษัทประกนัชีวติก าหนดในการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

 

ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง การก าหนดราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนเมื่อส้ินวนัท า

การท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ และท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี)  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนเมื่อส้ินวนัท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง หรือวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทประกนั

ระบุใหเ้ป็นวนัท าการซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง โดยจะตอ้งเป็นวนัท าการท่ีบริษัทถือว่าไดร้บัช าระเงินค่าซื้ อหน่วย

ลงทุนแลว้ ทั้งน้ี มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้ านวณราคาขายและราคารบัซ้ือคืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน

ขา้งตน้จะตอ้งเป็นราคาท่ีไดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

 

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกันชีวิตทุกวนัและเวลาท าการตามท่ี

บริษัทประกนัชีวิตก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ใหช้ดัเจน ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตขอสงวนสิทธิท่ี

จะไม่ด าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือ

กรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะยกเลิกค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวทันที โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนทราบ  

ผูล้งทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนน้ันได้

เสร็จสิ้ นสมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือยนืยนัการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 

30 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีไดด้ าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติั

และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรบัค าสัง่ครั้งแรก หรือสรุปส่ง

เป็นรายงานรายปี แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนไดต้ามวิธีท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตก าหนด  

 

7. วนัและเวลาในการขายหน่วยลงทุน รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  
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ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือ ขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตไดทุ้กวนัและเวลาท าการท่ี

บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกี่ยวกบักองทุน ไดแ้ก่ การซ้ือหน่วยลงทุน 

(การช าระเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต) 

การสบัเปล่ียนกองทุน การสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติัได ้โดยส่งค าสัง่ตาม

แบบฟอรม์และปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

 

8. สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี

เพียงอยา่งเดียว ดงัน้ี  

(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณี

ใดทั้งส้ิน  

(ข) ผู ้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น

หลกัประกนั  

(ค) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประชีวิตควบการลงทุน

ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัท่ีไดร้ับกรมธรรมจ์ากบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการ

ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน  ณ วนัท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนและไดท้ ารายการขายคืนหน่วยลงทุนแลว้  

(ง) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกนั

ชีวิตจะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซ้ือและขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนาม

ของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้ับ

ขอ้มลูกองทุนอาจล่าชา้กว่าไดร้บัจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นตน้  

(จ) สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบ้ียประกนัในการลงทุนในกองทุนรวม  

(ฉ) สิทธิในการขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(ช) สิทธิในการไดร้บัทราบรายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีรบัจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ี

เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตน้ัน  

(ซ) สิทธิในการรับทราบขอ้มูลเกี่ยวกับช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งช่ือ และเลขท่ี

ใบอนุุญาตตวัแทนประกนัชีวิต  

(ฌ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัค าแนะน าเพื่อซ้ือหน่วย

ลงทุนน้ัน ตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(ญ) สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อ

การตดัสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบ

กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นตน้  

(ฎ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ี

ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซ้ือกรมธรรม ์รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืนหน่วย

ลงทุน เป็นตน้  

(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรบัการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  

(ฑ) สิทธิในการรอ้งเรียนผ่านช่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียนตามท่ีบริษัทก าหนด  

บริษัทจดัการ และบริษัทประกนัชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบติัอื่นของส านักงานคณะกรรมการก ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมี

อ านาจอื่น  
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9. การจดัส่งรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(1) การจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจ าปีของกองทุน  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู ้ด าเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจ าปีใหแ้ก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน 

หลงัจากท่ีไดร้บัเอกสารจากบริษัทจดัการ  

(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงสถานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินดงักล่าวไดท้างโทรศพัท ์หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด หรือ

รอ้งขอรายงานแสดงสถานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหน่ึงครั้งโดยไม่เสีย

ค่าธรรมเนียม  

 

10. ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บจากบริษัทประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน  

บริษัทจดัการอาจยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายและหรือค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บับริษัท

ประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกนัชีวิตอาจพิจารณาเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต

ควบการลงทุนหรือตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค Property Infra Flexible ทั้งน้ีผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค 

Property Infra Flexible  ไม่ไดข้ึ้ นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ บลจ. กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อา้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม

ไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน หรือ www.kasikornasset.com 

3. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู ้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุน

ในหลกัทรัพยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซ่ึง

อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูล

เพิ่มเติมไดท่ี้บริษัทจดัการ  

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบิติัตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) 

8. กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการไดโ้ดยไม่

จ ากดัอตัราส่วน ดงัน้ัน บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานท่ีป้องกนัธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ

บริษัทจัดการเดียวกันเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนตน้ทางและกองทุน

ปลายทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดท่ี้ 

www.kasikornasset.com 

9. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เมื่อมีความเขา้ใจในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและ

ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน 

และฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

10. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม   

11. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคา

หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

http://www.sec.or.th/
http://www.kasikornasset.com/

