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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 30 ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2566 

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท ์หุน้ทุน 

K SELECT EQUITY FUND : K-SELECT 
 

สรุปขอ้มูลกองทุน 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน 

 

ลักษณะท่ีสาํคัญของกองทุน : ลงทุนในหุน้ไทย เน้นคัดสรรหุน้เด่นโดยเน้นลงทุนในหุน้รายตัวไม่จาํกัดมูลค่า

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) ประมาณ 20 – 25 ตวั (high conviction) ท่ีมีปัจจยัพื้ นฐานดี 

มีศกัยภาพในการทาํกาํไรและเติบโตไดใ้นระยะกลางถึงยาวในระดบัราคาท่ีเหมาะสม 

 

จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 5,000 ลา้นบาท 

 

รอบระยะเวลาบญัชี : 30 พฤศจิกายน 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 

 

อายโุครงการ : ไม่กาํหนด  

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัตราสารแห่ง

ทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย 

ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี และบริษัทจดัการไดแ้จง้เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ นดังกล่าวให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างเต็มท่ี โดย

คาํนึงถึงและรกัษาผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(1) วิกฤตการณท์างเศรษฐกิจท่ีมีนัยสาํคญัต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ภาวะสงคราม  

(3) ราคาตลาดของหลักทรัพยล์ดลงอย่างรุนแรงในช่วงท่ีใกลก้ับวนัส้ินรอบปีบัญชี เป็นเหตุใหบ้ริษัทจัดการไม่

สามารถปรบัการลงทุนไดท้นัก่อนส้ินปีบญัชี  

 

กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหน้ี รวมทั้งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือ

การหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์มีปัจจยัพื้ นฐานดี มีความมัน่คง 

และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัระดบัความเส่ียง ทั้งน้ี กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนใน

ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)   
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อตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ : 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดท่ีเกิด

จากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยรายละเอียด

การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะ

พิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

ผลกระทบทางลบภายใตส้มมติฐานและความเช่ือมัน่ท่ีสมเหตุสมผลจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้

ตอ่เงินทุนของกองทุนรวม : 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณจ์นอาจทาํใหก้องทุน

ขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า อยา่งไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการ

ปรับเปล่ียนสถานะการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้ันเหตุการณ์โดยการคาํนวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ี

เหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอตัราไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 50 ของการ

เพิ่มขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานประจาํแต่ละงวดบญัชี ซ่ึงการเพิ่มขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ดงักล่าวไม่รวมถึงรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้ น (Unrealized Gain) ทั้งน้ี อตัราเงินปัน

ผลท่ีจะจ่ายเม่ือคาํนวณเป็นจาํนวนเงินปันผลแลว้จะตอ้งไม่เกินการเพิ่มขึ้ นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดําเนินงาน

ประจาํงวดบญัชีท่ีจ่ายเงินปันผลน้ัน และบริษัทจดัการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมส่วนท่ีไม่รวมกาํไร

หรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้ น (Unrealized Gain) ของกองทุนได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวน

สิทธิในการท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีท่ีเงินปันผลต่อหน่วยท่ีคาํนวณไดต้ํา่กว่า 0.25 บาท 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark) : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน : ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือกาํไรส่วนเกินทุนจาก

การลงทุนในตราสารทุน 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน : 

 ปัจจยัทางการเมือง เช่น ความมัน่คงทางการเงิน นโยบายของภาครฐั ไดแ้ก่ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั 

ฯลฯ 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจไทย เช่น ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน อตัราเงินเฟ้อ ฯลฯ 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะตลาดทุน เช่น นโยบายของภาครฐัต่อตลาดทุน พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน

ประเภทต่างๆ 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมท่ีกองทุนลงทุน เช่น ภาวะดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมาย การ

แขง่ขนั ฯลฯ 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน เช่น การแขง่ขนั ผูบ้ริหาร ฯลฯ 
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ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุน 

 ความเส่ียงของตลาด (Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีราคาหุน้เปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการเคล่ือนไหวของ

ดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะกระจายสดัส่วนการลงทุนในหุน้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมซ่ึงจะทาํให้

สามารถควบคุมระดบัความเส่ียงโดยรวมของกองทุนอยู่ในอตัราท่ีเหมาะสมตามนโยบายและมีดุลยภาพกบัดา้น

ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั  

 

 การดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) เป็นความเส่ียงท่ีราคาหุน้เปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากผล

การดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทาํกาํไรและนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสาร  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามการดาํเนินงานอย่างใกลชิ้ด รวมถึงการวิเคราะหผ์ลกระทบ

จากปัจจยัเศรษฐศาสตรม์หภาคต่อสถานะบริษัทอย่างสมํา่เสมอ ทาํใหส้ามารถประเมินศกัยภาพและการสรา้ง

กาํไรของบริษัทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 สภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน (Liquidity Risk) เกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่ายตราสาร

น้ันๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในบริษัทท่ีไดว้ิเคราะหแ์ลว้ว่ามีปัจจยัพื้ นฐานดี

และมีสภาพคล่อง 

 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาของหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความ

ผนัผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยสาํคญั และ เน่ืองจากสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้ามีการตีมลูค่าตามราคาตลาดทุกวนั ซ่ึงอาจจะทาํใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าปรบัเพิ่มขึ้ นหรือ

ลดลงอยา่งมากโดยอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือตรงกนัขา้มกบัหลกัทรพัยท่ี์กองทุนไดล้งทุน อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทฯ มีการดาํเนินการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เป็นประจาํ สมํา่เสมอ และตี

มลูค่าตลาดของสญัญาทุกวนัเพือ่รกัษาระดบัเงินประกนั (margin) ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดอนุพนัธ ์

รวมทั้งศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการคาํนวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวะการณเ์พื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา นอกจากจากน้ี ยงัมีความเส่ียงท่ีเรียกวา่ Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ี

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ีแตกต่างไปจากผลตอบแทน

กองทุนท่ีตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง ตวัอยา่งเช่นในบางขณะท่ีผูจ้ดัการกองทุนตอ้งการลดความเส่ียงต่อความผนั

ผวนของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทุนอาจทาํการป้องกนัความเส่ียงโดยใชส้ญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือ

ตราสารอนุพนัธ ์อยา่งไรก็ตาม ดชันีอา้งอิงสาํหรบัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและตราสารอนุพนัธด์งักล่าวอาจมีอตัรา

ความผนัผวนท่ีแตกต่างจากตราสารท่ีกองทุนถืออยู ่ 

แนวทางบริหารความเส่ียง ผูจ้ดัการกองทุนจะคาํนวณสดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียงเม่ือภาวการณล์งทุน

เปล่ียนแปลง เพื่อใหไ้ดส้ดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมสาํหรบักองทุนเพื่อสะทอ้นถึงการคาดการณข์อง

ผูจ้ดัการกองทุน อยา่งไรก็ตาม แมมี้การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงก็อาจจะไม่สามารถ

ป้องกนัความเส่ียงไดท้ั้งหมด และเสียโอกาสในการรบัผลตอบแทนท่ีดีขึ้ นหากตลาด ฯ ไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ี

คาดการณไ์ว ้  
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน : 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งแรก  500 บาท  

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งถดัไป  500 บาท  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นตํา่ในการสัง่ซ้ือหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย 

หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการ

ต่างๆ ของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้้

ลงทุนทราบในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้าํรายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่า

ขั้นตํา่น้อยกว่าท่ีกาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยู่

กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

การเปิดบญัชี : 

สาํหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํขอ

เปิดบญัชีกองทุน และปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนด พรอ้ม

แนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการกาํหนด ดงัน้ี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรอง

ความถูกตอ้ง 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

กาํหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

1) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบับริษัท 

3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลและ

เง่ือนไขการลงนาม 

4) สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจาํนงใน

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ี

ระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่

เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย  

 

กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีมิใช่ บมจ. 

ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝาก

กระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.
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ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย

พาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบัญชีอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกาํหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝาก

ธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรบั และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน 

หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารกาํหนด 

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต์ คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด สิทธิใน

หน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดดงักล่าวได้

เรียบรอ้ยแลว้ 

 

2.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี 

www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตาม

เง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สําหรับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชี

กองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K 

PLUS หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

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

 

4.  บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมํา่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัทจดัการกาํหนดหรือ

วิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็นประจาํตามช่วงระยะเวลา 

โดยสามารถขอรบัทราบเง่ือนไขและส่งคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

สาํหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการไดร้บัหลงัเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะ

ทาํรายการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็น

การใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
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เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

ในการชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเงิน เวน้แต่เป็น

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

 

ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานานติดต่อกนั

เกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการทาํการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ย

เหตุใดๆ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรบัชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน รวมถึงไดท้าํ

รายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้ 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ และวนัท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได ้ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็

ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้ 

 

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัชาํระ บริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 

 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนกบัสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเท่าท่ีสามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือตามสดัส่วนจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า

การจดัสรรในกรณีดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบต่อการลงทุน
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ของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้น

คาํขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือวนัท่ียุติโครงการแลว้แต่

กรณี 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่   50 บาท 

 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า

คงเหลือในบญัชีขั้นตํา่ใหก้บัผูส้ัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือ

ครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัท

จดัการสงวนสิทธิในการใหท้าํรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นตํา่น้อยกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการได ้โดย

ขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นําใบคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐาน

ประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา

เร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

2.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) 

ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทําการซ้ือขาย โดยสามารถ

สมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทําการซ้ือขาย โดยสามารถ

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

 

สาํหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทาํรายการ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 
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คาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้

เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

ยกเวน้ในกรณีการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ การไม่ขาย ไม่รบัซ้ือ

คืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยคาํนวณ

จากราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดยคูณ

จาํนวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนเงิน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ย

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจาํนวน

หน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนมีมูลค่าตํา่กว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํา่ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยู่

ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตาม

จาํนวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข

ขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซ้ือไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

 

การชาํระเงินคา่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน โดยบริษัทจดัการจะชาํระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุน และหรือวิธีการอื่น

ใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ี

บริษัทจดัการจดัใหมี้ช่องทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าใน

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

1.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคําสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นําใบคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

2.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถ

สมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดย สามารถ

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

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด สาํหรบัการสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลังระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทาํ

รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรับคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนชัว่คราวผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชร้าคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี  

1) การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทําการซ้ือขายท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้ํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

2) การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขาย

ท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางหรือ ณ ส้ินวนัทาํการก่อนหน้าวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงิน

จากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 



กองทุนเปิดเค ซีเล็คท ์หุน้ทุน                                                                                             10 

สิทธิในหน่วยลงทุน : 

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือกองทุนปลายทางไดร้บัชาํระเงินค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีทําใหก้องทุนไม่ไดร้ับชําระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือ

ราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการ

ชดเชยราคา 

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชําระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็

ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ : 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทาํท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
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(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทาํท่ีเป็นการปฏบิติัตามคาํสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู ้จักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน

สาระสาํคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตนอนั

เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การ

จดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์

ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณี

หน่ึง ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

2. กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐาน

อยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดังกล่าวและ

บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

ช่องทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ และ

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี : 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 
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เครื่องมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการมีดุลย

พินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เครื่องมือการกาํหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกาํหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มูลค่าขั้นตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทางเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทาง

ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย

ต่างๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออก

ของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํ

ได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรบั

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Swing Pricing) 

(ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้

วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลา

การถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่ม

ไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะ
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ปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ี

ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเง่ือนไข และอัตรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัทาํการน้ัน 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณา

ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

 

การปรับมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

(swing pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งกาํหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตร

การคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (อตัรา Swing Factor) และ Swing Threshold 

โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณ

การซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของบริษัทจัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือ

สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลา

และเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทําการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วนของ

มูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing 

Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณจากมูลค่าการซ้ือ

หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วย

ลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการ

คาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

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

ADLs แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่ละ

ครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับอตัรา Swing Factor เพิ่มไดไ้ม่เกิน

อตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัทาํ

การท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและ

หรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน  ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดําเนินการใดๆ ท่ีไดด้ําเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ 

Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัทาํการ

น้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้ับการจดัสรร

หน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน 

 

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution 

Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และกําหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพ

คล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุน

รวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึง

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน

จากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วนของ

มูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs 

Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  คาํนวณจากมูลค่าการซ้ือ

หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วย

ลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการ

คาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถกาํหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

(2) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  
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4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้

เคร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุน

ต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกบั

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนเขา้ หรือผู้ท่ีทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน ADLs 

threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนดไว ้รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทาํรายการ

ซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก

ในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรับเพิ่มไดไ้ม่เกิน

อัตราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวน

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัทาํ

การท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือ

ตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

เปล่ียนแปลงการดาํเนินการใดๆ ท่ีไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํ

การน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บ

เงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน 

 

 

- การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จะตอ้งแจง้

บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัทาํการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละกาํหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร 

ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจัยอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจ
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พิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ร่วมกับเคร่ืองมือ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่นๆ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้

ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนท่ีเกิดขึ้ น

ในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จากตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีทาํใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิบติั

กบัคาํสัง่ท่ีไดร้ับจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัคาํสัง่ท่ีไดร้ับตามปกติในวนัท่ีทํารายการดว้ย ทั้งน้ี บริษัท

จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเคร่ืองมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption 

Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่นๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัท

จดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และ

หรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้า ซ่ึงจะปรบั

ลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวน

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัทาํการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณอ์าจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจกาํหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate Threshold 

ได ้บริษัทจดัการมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณา

ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดท่ี

นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมี

อยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํไดเ้พื่อใหส้ามารถดาํเนินการได้

ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกําหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันทําการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 

เทียบกบั มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก 
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มูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ย

มลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณากาํหนดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน 

(pro-rata basis) ของคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate 

4. คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทาํรายการในวนั

ทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกใหม่ตาม

สดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลาํดบัก่อน-หลงัของคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาํสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้ม่ือบริษัทจดัการมี

ระบบงานสาํหรบัรองรบัการยกเลิกคาํสัง่ดงักล่าว และเม่ือบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้

ทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัทําการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ท่ี

ประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใชร่้วมกับเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพ

คล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึง

จะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลา

ท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินกว่าท่ี

ระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ไดแ้ก่ การ

ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกาํหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทั้งน้ี 

ในกรณีท่ีไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนและคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูก

ยกเลิกคาํสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทาํการน้ัน 

 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจัดการสามารถดําเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทําการ เวน้แต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จาํเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจาํเป็นตาม

กรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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2. ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน.

11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

- การดาํเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชาํระหน้ี (side pocket)  

โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ี

มิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

การกาํหนดวิธีการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคญัต่อมูลค่า

ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาํหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล เม่ือ

ไดร้ับ ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถใชว้ิธีการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบนัทึก

มูลค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วนัท่ีไดบ้นัทึกมูลค่าดงักล่าวเป็นผูมี้

สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินภายหลงัจากท่ีสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นน้ันได ้
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สิทธิและขอ้จาํกดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จาํกดัการใชส้ิทธิออกเสียง : 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย

ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไดเ้ต็มตาม

จาํนวนท่ีถืออยู ่

 

ขอ้จาํกดัในการโอน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมายหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม 

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล 

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน 

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้เช่น กรณีการแกไ้ขหนังสือสมุดบัญชี

แสดงสิทธิท่ีเกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซ้ือขาย เป็นตน้ 

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้ 

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 สาํหรับการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ผูร้ับโอน

หน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานการรบัโอนตามกฎหมาย 

 

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทําการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้ับโอน

ภายใน 30 วันนับแต่วันรับคําขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้ับโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตาม

กาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีท่ีการโอน

หน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลกัฐาน 

โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือในบัตรตวัอย่าง

ลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
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(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในหวัขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุน”) 

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

กองทุนรวม : 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้

สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ามวธีิการท่ีประกาศใน website ของบริษัทจดัการ (www.kasikornasset.com) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน : 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ท่ี โทร.0 2299 1111 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : 

ไม่มี 

 

การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย : 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยูข่อง

บริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

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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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุน  

 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ                                                                     

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์         กรรมการ     

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์     กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้ริหาร 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพ็ชราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายพีรภทัร ฝอยทอง   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

จาํนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ : 

จาํนวน 240 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565) 
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มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ : 

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

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน : 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่าย 

นายภราดร เอี่ยวปรีดา   ผูร่้วมบริหารฝ่าย 

นางสาวนินัทธ ์วงศเ์สง่ียม   ผูบ้ริหารกองทุน  

นายสารชั อรุณากูร   ผูบ้ริหารกองทุน  

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน  

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน  

  

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ : 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

กอบพร กุลสุรกิจ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 

(International Programme)  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี

, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี  

คณะพาณิชยศาตรแ์ละการบญัชี 

ภาควชิาสถิติ,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จาํกดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. วรรณ จาํกดั  

 



กองทุนเปิดเค ซีเล็คท ์หุน้ทุน                                                                                             23 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

ธิดาศิริ ศรีสมิต - Master of Finance and 

Investment, Exeter University, 

United Kingdom 

- Bachelor of Science in 

Statistics, Economics and 

Business,  

Chiang Mai University   

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- 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 

นฤมล  

ว่องวุฒิพรชยั 

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ, 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศิ

นทร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

สาขาอิเลคทรอนิคส,์  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนและวจิยั, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 

- รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนและวิจยั, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- หวัหน้าส่วน ฝ่ายจดัการลงทุนตราสารทุน, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

จรสัรกัษ ์ 

วฒันสิงหะ 

- ปริญญาโท ดา้นการเงินและ

การลงทุน, มหาวิทยาลยันอตติง

แฮม ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน

, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

สาขาบริหารธุรกิจ, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการการลงทุน (ตราสาร

ทุน), บมจ. อยุธยา อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนัชีวิต 

นินทัธ ์ 

วงศเ์สง่ียม 

- ปริญญาโท บริหารการเงิน, 

มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก  

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์

, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน

, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน, 

บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายงานลงทุน, บลจ. เกียรติ

นาคินภทัร จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายงานลงทุน,  บลจ. ฟินันซ่า  

จาํกดั 

พกัตรพ์ริ้ ง  

พูไ่พจติรกุล 

- Master of Science in Finance 

(International Programme)  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี

, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- Master of Arts in English for 

Careers, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตร์

และการบญัชี ภาควชิาการ

ธนาคารและการเงิน,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน, 

บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ภทัร จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน, บริษัท อเมริกนัอินเตอร์

แนชชัน่แนล แอสชวัรนัส ์จาํกดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ทหารไทย จาํกดั  

สุธี  เลิศสาครศิร ิ - Master of Business 

Administration, UCLA,  

United States 

- ปริญญาตรี 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า), 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

ธีรวฒัน ์  

บรรเจดิสุทธิกุล 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

บณัฑิต สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทรแ์ห่ง

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

- Bachelor of Science in 

Industrial Engineering, Purdue 

University,  

United States 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

วินิทร ผ่องใส - MSc in Finance 

Lancaster University,  

United Kingdom  

- ปริญญาตรี  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

ภาควชิาการธนาคารและการเงิน,   

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรองไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

 บริหารจดัการกองทุนตราสารทุน 

 ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (สําหรับผู้จัดการกองทุนท่ีมี 

Derivative License) 

 ศึกษา วิเคราะหก์ารลงทุน ประเมินมลูค่า กาํหนด และปรบัเปล่ียนกลยุทธการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ 

สาํหรบักองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัท ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

 

รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

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

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

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

 ธนาคารออมสิน โทร.1115 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั โทร. 02-820-0100 

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

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จาํกดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จาํกดั โทร. 02-026-5100 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคเคพี ไดม ์จาํกดั  

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

http://www.kasikornasset.com/
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 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-660-6688 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั โทร. 02-672-5999 

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จาํกดั โทร. 02-695-5555 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จาํกดั โทร. 02-697-3700 

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จาํกดั โทร. 02-949-1000 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จาํกดั โทร. 02-207-2100 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกดั โทร. 02-030-3730 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั โทร. 1240 กด 8 

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

นายทะเบียนของกองทุน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 
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ผูด้แูลผลประโยชน ์: ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โทร. 0 2230 2240-1 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมาย

ในการรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี : 

นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ  

นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

นางสาวโชติมา กิจศิรกร 

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

นางสาวนันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์

นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ์

นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์ 

นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั 

นางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 

นางสาวอริสา ชุมวิสูตร 

นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์

นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 

 

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

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

อตัราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) 

- การลงทุนในหน่วยลงทุน CIS ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาในประเทศท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหน่ึง ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋

แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือสถาบนั

การเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ธนาคารพาณิชย ์

บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์และบรรษัทตลาดรอง

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การทาํธุรกรรม reverse repo ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การทาํธุรกรรม securities lending ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การลงทุนในตราสารท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายใน SET / 

ตราสารท่ีไม่ไดซ้ื้อขายอยูใ่นกระดานซ้ือขายหลกัทรพัย์

สาํหรบัสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET / ตราสารหน้ี ตรา

สารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารและ/

หรือผูอ้อกตราสารตํา่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(non-

investment grade/unrated) (total SIP) 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 15 

- การลงทุนในหน่วย CIS ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในหน่วย property ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 15 

- การทาํธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลด

ความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

- การทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 

โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

- การลงทุนในหุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนของผู้

ออกรายใดรายหน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน  

(financial liability) ของผูอ้อกตราสารราย

น้ัน 
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- การลงทุนในหน่วย CIS / infra / property ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย  

CIS / infra / property 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม ถึงวนัท่ี 30 พฤศจกิายน เป็นระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

รายการท่ีเรียกเก็บ อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 64/65 

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

1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ท่ีประมาณการได ้

    

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 ต่อปี 2.01 2.01 2.01 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 ต่อปี 0.04 0.04 0.04 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1605 ต่อปี 0.13 0.13 0.13 

1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ท่ีประมาณการไม่ได ้

ตามท่ีจ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี 

   

 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง

แรก 

ไม่เกิน 1.07 ของจาํนวน

เงินทุนของโครงการ 

- - - 

 ค่าโฆษณาภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง

แรก 

ไม่เกิน 1.07 ต่อปีของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - - 

 ค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

 ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์จดัส่งรายงาน

ประจาํปี 

ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

 ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์จดัส่งรายงาน

ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

 ค่าใชจ้่ายในการจ่ายเงินปันผล ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.03 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(4) ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

รวมค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด(5) ไม่เกิน 2.4075 ตอ่ปี 2.23 2.23 2.25 

 ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ ตามท่ีจ่ายจริง 0.63 0.77 0.80 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)  

2.1 ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไม่เกิน 2.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

2.3 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

• สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ 

 

เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะน้ัน 

• สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ ไม่เกิน 1.00  

แต่ไม่ตํา่กว่า 200 บาท(3) 

1.00(3) 1.00(3) 1.00(3) 

3. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

3.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได ้

3.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 
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รายการท่ีเรียกเก็บ อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 64/65 

3.3 ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

3.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัท

จดัการ หรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

 

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่าย

ของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี นับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้  

(3) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4) ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ไม่เกินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

(5) ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาการซ้ือขายหลกัทรพัย ์

 

 

 

ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัย ์ตั้งแตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 
 

 
 

อันดับ ชื่อ
ค่านายหน้า

(บาท)

อัตราส่วน

ค่านายหน้า

1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 1,312,703.00     26.46%

2 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 497,386.95        10.03%

3 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 411,434.11        8.29%

4 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 359,734.53        7.25%

5 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 358,704.83        7.23%

6 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 298,399.10        6.02%

7 บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 254,840.34        5.14%

8 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 239,061.24        4.82%

9 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 176,423.87        3.56%

10 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด 166,570.18        3.36%

11 อื่นๆ 885,295.84        17.85%

รวม 4,960,553.99  100.00%
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค ซีเล็คท ์หุน้ทุน  

วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค ซีเล็คท ์หุน้ทุน  

วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 (ตอ่) 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค ซีเล็คท ์หุน้ทุน  

วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 (ตอ่) 
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รายงานสรุปจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

 

 
 

 
 
 
รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุน

หรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค ซีเล็คท ์หุน้ทุน กบัเกณฑม์าตรฐาน 

 

(1) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั  

  (% ต่อปี) 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 34.86 -4.42 14.96 -8.53 18.18 20.18 -10.29 5.62 -7.60 14.77 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั* 40.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08 4.27 -5.23 17.67 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน 

14.17 22.66 14.35 14.13 15.26 8.72 12.57 10.31 29.17 13.79 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั* 

12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05 9.40 29.92 12.05 

 

(2) ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 

  ตั้งแตต่น้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

10 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.14 0.26 0.77 6.01 1.59 1.09 4.21 4.82 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั* 1.44 0.38 -0.54 7.20 4.02 2.31 5.37 N/A 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน 

12.50 10.05 11.59 12.43 19.96 17.04 16.37 23.01 

ความผันผวน (Standard deviation) 

ของตวัช้ีวดั* 

11.22 9.62 10.61 11.25 19.72 16.67 15.60 N/A 

 

* ตวัช้ีวดั คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) 

** ผลตอบแทนของตัวช้ีวัดในช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงค่า N/A เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลตัวช้ีวัดท่ีเป็นดัชนี

ผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงเวลาดงักล่าว 

*** ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัทาํขึ้ นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน

ของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึงวันส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -38.28%
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จาํกดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจาํนวน 8 อนัดบั  

โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัตํา่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุ

ตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณมี์ความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑ์

สูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงตํา่มาก บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดับตํา่ บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้ับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ  

แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถ

ในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของคุณภาพ

ของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุด และมีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืน

เงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํา่มาก มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงิน

ตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า

อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงตํา่ มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑ์

สูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ี

อยูใ่นระดบัสูงกว่า  

 

’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า มี

ความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบั

อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตตํา่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings) 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของคุณภาพ

ของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นสาํหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขั้นสูงสุดในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกาํหนดเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช ์โดย

อนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อก

ตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลว้จะกําหนดใหก้ับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกนัโดย

รฐับาล ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสงูเป็นพิเศษ จะมีสญัลกัษณ ์“+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ท่ีกาํหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเช่ือถือดังกล่าวยงัไม่อาจ

เทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัปานกลางเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหน้ี

ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการ

จดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวสาํหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดโดยฟิทชโ์ดย

อนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตรา

สารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกนัโดย

รฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดย

ระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี 

การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีโดยตรง

ตามกาํหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูง

กว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี มี

ความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน

การชําระหน้ีไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้ับการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดับความน่าเช่ือถือทุกอันดับ เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติมต่อ

จากอนัดับความน่าเช่ือถือสําหรบัประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดับความ

น่าเช่ือถือขั้นหลกั ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวสาํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถืออนัดบั ”AAA(tha)” 

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

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อกตรา

สารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสาร

ยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผูอ้อกตรา

สารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีน้อยกว่า 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจากความ

ไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่

สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีมากกว่า

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีอยูใ่น

ปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการ

ชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดับ

เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการชาํระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รับการจัดอันดับเครดิตท่ี P-1 สําหรับเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับการจัดอันดับเครดิตท่ี P-2 สําหรับเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดับเครดิตท่ี P-3 สําหรับเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับการจดัอนัดับ “Not Prime”  สําหรับเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตตํา่หรือน่ากงัวลและมี

ความไม่แน่นอนในความสามารถในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s บริษัทผู้

ออกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสาร

ยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผูอ้อกตรา

สารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีน้อยกวา่

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจากความ

ไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่

สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีมากกว่า

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีอยูใ่น

ปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการ

ชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

อนัดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจําแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงใน

อนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมไดท่ี้บริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ www.kasikornasset.com 

2. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

4. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑท่ี์สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้

สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัท

จดัการ ตวัแทน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวใหบ้ริษัทจัดการ

ทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

6. ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้

สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ามวิธีการท่ีประกาศใน website ของบริษัทจดัการ 

8. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งน้ีผลการดําเนินงานของกองทุนไม่ไดข้ึ้ นอยู่สถานะทางการเงินหรือผลการ

ดาํเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

9. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือมีความเขา้ใจในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและควรพจิารณาความเหมาะสมของ

การลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

10. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตกลงใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางส่ืออิเล็กทรอนิกสย์อมรบัและผูกพนัตามเง่ือนไขและ

วิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นคาํขอใชบ้ริการและหรือท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้า ซ่ึงรวมถึงการ

ยอมรับความเส่ียงใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ นอันเน่ืองมาจากความขัดข้องของระบบ หากมีข้อขัดข้องของส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถ

จดัสรรหน่วยลงทุนได ้ใหถื้อว่ายงัไม่มีการทาํรายการการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ั์น 

11. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

12. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 
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