หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 10 สิ้ นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
K Short Term Fixed Income Fund : K-SF
*กองทุ น เปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้ น (K Short Term Fixed Income Fund : K-SF) เปลี่ ย นชื่ อ มาจาก
กองทุนเปิ ดเค เอ็ม พลัส (K M Plus Fund : K-MPLUS) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560
สรุปข้อมูลกองทุนรวม
จานวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 555,555,555,555 บาท และบริ ษัทจัดการอาจจะดาเนิ นการเพิ่ม
จานวนเงินทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมาย ก.ล.ต.กาหนด
รอบระยะเวลาบัญชี : 31 พฤษภาคม
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประเภทของกองทุน : กองทุนรวตราสารหนี้
อายุโครงการ : ไม่กาหนด
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุ นในตราสารหนี้ ภาครัฐ ตราสารหนี้ ที่ ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัด ตั้งขึ้ น ตราสารหนี้ ภาคสถาบัน การเงิ น ตราสารหนี้ ภาคเอกชน และหรื อ เงิน ฝาก ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ
จะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse
Repo) ได้ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดย
จะคานึ งถึงความมัน่ คง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นสาคัญ รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้ง สัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด์ ที่อา้ งอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อป้ องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)
ทั้งนี้ กองทุนจะดารงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน่ โดยเฉลี่ยของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่ งไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ
อย่างไรก็ตาม พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน่ โดยเฉลี่ยของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ งอาจเกิน 1 ปี ได้ในบางกรณี เช่น
ในช่วงระยะรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
หรือ ช่วงที่มีการสัง่ ซื้ อหรือไถ่ถอนหน่ วยลงทุนมากผิดปกติ เป็ นต้น
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กองทุ นจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงและตราสารหนี้ ที่ ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(non-investment grade) ยกเว้นตราสารหนี้ ดังกล่าวมีผอู ้ อก หรือผูร้ บั รอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้าประกัน
ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็ นสถาบันการเงิน
หน่ วยงานภาครัฐ หรือหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือ
เป็ นตราสารที่ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจมี
ไว้ซึ่งตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ นั้นได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้อง
กับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอายุ
ดูเรชัน่ เฉลี่ ยของตราสารทั้งหมดของกองทุ น (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อขาย
ล่ วงหน้ า(Derivatives) และ/หรื อ ตราสารหนี้ ที่ มีลัก ษณะสัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Notes)
และ/หรือการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการปรับช่วงอายุดูเรชัน่ เฉลี่ย และ/หรือายุดูเรชัน่
เฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุ น (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุ นในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) และ/หรือตราสารหนี้ ที่มีลักษณะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และ/หรือ
การลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
แล้ว
นโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง
จานวน
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) :
1. ดัชนี พนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%)
2. อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%)
3. ดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นระดับ A อายุ 1 ปี (5%)
4. US Generic Government 6 Month Yield บวกด้ว ยค่ า เฉลี่ ย ของ Credit Spread ของตราสารที่ มี อัน ดับ
ความน่ าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คานวณผลตอบแทน (25%) ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน : ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากดอกเบี้ ยหรือกาไรส่วนเกินทุน
จากการลงทุนในตราสารหนี้ และเงินฝาก
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ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน :
 กรณีที่ผอู ้ อกตราสารไม่สามารถชาระเงินและดอกเบี้ ยตามกาหนดระยะเวลา
 กรณีที่รฐั บาลเลิกค้าประกันเงินฝาก
 กรณีเกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทาให้ไม่สามารถแลกเงินกลับได้ตามอัตราและ
ระยะเวลาที่กาหนด
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ ไปราคาของตรา
สารแห่งหนี้ จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย และตามปกติตรา
สารแห่งหนี้ ที่มีอายุคงเหลือยิง่ ยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยก็จะยิง่ มีผลกระทบต่อ
ราคาของตราสารมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงได้ โดยติดตาม
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสมา่ เสมอและต่อเนื่ อง
 ความมั ่นคงของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) ซึ่งเกิด ขึ้ นจากการดาเนิ นงานและฐานะการเงิน ของ
บริ ษัทผูอ้ อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย อย่างไรก็ตาม บริษั ท
จัด การอาจลดความเสี่ ยงด้านนี้ ลงได้จ ากการเลื อ กลงทุ น ในตราสารที่ มี คุ ณ ภาพดี ท้ังในด้านความ
น่ าเชื่อถือ และความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
 สภาพคล่อ งของตราสารที่ กองทุ น ลงทุ น (Liquidity Risk) ซึ่ งเกิดขึ้ นจากการที่ กองทุ น ไม่ ส ามารถ
จาหน่ ายตราสารนั้ นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร นอกจากนี้ กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ทาให้กองทุนมี
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุ นลงทุ นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความ
เสี่ ย งด้า นนี้ ลงได้จ ากการเลื อ กลงทุ น ในตราสารที่ มี คุ ณ ภาพดี ท้ั ง ในด้า นความน่ าเชื่ อ ถื อ และ
ความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร ตลอดจนสภาพคล่องของตราสารนั้น รวมทั้งทาการ
กระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในตราสารใดในสัดส่วนที่สูงเกินไป
 ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่า งประเทศ (Exchange Rate Risk) ซึ่งเกิ ด จากการที่
กองทุนนาเงินไปลงทุนในรูปของสกุลเงินตราต่างๆ ดังนั้น ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน ก็
จะส่ งผลกระทบต่ อมูลค่าหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นได้ บริษั ทจัดการสามารถลดความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราในต่างประเทศได้โดยลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อสวอปเงินตราต่างประเทศ
ให้เป็ นสกุลเงินบาทในอัตราที่ตกลงกันไว้ ณ วันทาสัญญา ทั้งนี้ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งจานวน อย่างไรก็ดีกองทุนจะมีพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวัง ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
 Basis Risk ซึ่ ง เกิ ด จากการที่ สั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า ที่ ก องทุ น ลงทุ น เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งมี ก าร
เคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนที่ต้งั ใจจะคุม้ ครองความเสี่ยง บริษัทจัดการ
อาจลดความเสี่ ยงด้า นนี้ ลงจากการที่ ผู ้จัด การกองทุ น ค านวณสัด ส่ ว นในการป้ อ งกัน ความเสี่ ยงที่
เหมาะสมสาหรับกองทุน อย่างไรก็ตาม แม้มีการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยง
ก็อาจจะไม่สามารถป้ องกันความเสี่ยงได้ท้งั หมด และเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีขนหากตลาด
ึ้
ฯ ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้
 ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่กองทุนมีฐานะการ
ลงทุ น อยู่ ใ นต่ า งประเทศ ท าให้เครดิ ต ของตราสารที่ ล งทุ น มี ค วามผั น ผวนอัน เนื่ องมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงนโยบายการเมื อ งของต่ า งประเทศ ความขัด แย้ง ทางการเมื อ งหรื อ สงคราม การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการปกครอง การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
ข้อ จากัด ด้า นการลงทุ น ต่ า งประเทศ ความผัน ผวนของสภาวะเศรษฐกิ จ และการพัฒ นาทางด้า น
กฎหมายและข้อบังคับของประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ของกองทุ น ได้ ทั้ ง นี้ กองทุ น สามารถลดความเสี่ ย งจากการลงทุ น ได้โ ดยติ ด ตามและวิ เคราะห์
สถานการณ์ ด ้า นเศรษฐกิ จ และการเมื อ งของประเทศที่ ก องทุ น ลงทุ น อย่ า งสม า่ เสมอ รวมทั้ ง มี
กระบวนการพิ จารณาการคัด เลื อ กตราสารที่ มี คุ ณ ภาพ วิเคราะห์เครดิ ต ของตราสารนั้ น ๆ เพื่ อ ให้
สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสม
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ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) เนื่ องจากกองทุนนี้ มีการ
ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลู ้ งทุนไม่ได้
รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงได้โดยติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสมา่ เสมอ
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การขาย รับซื้ อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งแรก
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งถัดไป

500 บาท
500 บาท

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นตา่ ในการสัง่ ซื้ อหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ งั ่ ซื้ อ
หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัท
จัดการอาจกาหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณี รองรับบริการต่างๆของบริษัทจัดการ
และ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจให้ทารายการสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุ น โดยมี มูลค่าขั้นตา่ น้ อยกว่าที่ กาหนดในบางกรณี ได้ เพื่อรองรับ รายการส่ งเสริ มการขายหรื อ
บริการของบริษัทจัดการ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การเปิ ดบัญชี
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการเปิ ดบัญชีกองทุ นตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

กรณีนิติบุคคล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของ
บริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจ
ลงนามแทนนิ ติบุคคล
ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
1. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อแสดงความ
จานงในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน และชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
เต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
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กรณีสั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่
มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่น
ใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย
เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ด
ไว้กบั ธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.
ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด
(มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนกาหนด
กรณีที่สั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน การหัก
บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันในชื่อกองทุน หรือบัญชีอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด
สิทธิในหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธี
อื่นใดดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้ว
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกร
ไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชาระเงินอื่น ใดที่
เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถสมัครบริ การ
ได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ที่มีบญ
ั ชีกองทุนแล้วเท่านั้น
3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds
และ K PLUS หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุก
วัน ทาการซื้ อขาย โดยสามารถดาวน์ โหลดแอปพลิ เคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store
(iOS) และ Play Store (Android)
4. บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมา่ เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษัทจัดการ
กาหนดหรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็ น
ประจาตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเงื่อนไขและส่งคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอได้ที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
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สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังเวลาเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัท
จัดการจะทารายการขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ ยนแปลงระยะเวลาในการขายหน่ วยลงทุ น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว
จะต้องเป็ นการให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
เงื่อนไขการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
ในการชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนด้วยเงิน เว้นแต่
เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั
เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนและผู ้
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ น
กรณีพิเศษ
ในกรณี ที่บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็ นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการทาการปิ ดบัญชีกองทุนไม่
ว่าด้วยเหตุใดๆ
วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น โดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุ น ณ วั นที่บริษั ท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและรับชาระค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุน รวมถึงได้ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นแล้ว
กรณี ที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิ ใช่เงินสด
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และ
วันที่บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องอยูภ่ ายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
ในกรณี ที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้ ไม่ว่าจะด้วย
เหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่จดั สรรแล้ว
ในกรณี ที่จานวนเงินที่ระบุในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณี ที่ ก ารสัง่ ซื้ อมี ผลให้จ านวนหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น เกิ น กว่า จานวนหน่ วยลงทุ น ที่ จดทะเบี ยนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนเท่าที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อตาม
สัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ซื้ อ
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุนในกรณี ที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการจัดสรรในกรณี ดงั กล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ หรือมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุ น หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่ อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ
การคืนเงินค่าสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ ย (ถ้ามี) ให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คตามที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 15 วันนั บจากวันที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนหรือ
วันที่ยุติโครงการแล้วแต่กรณี
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่

500 บาท
50 บาท

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขัน้ ตา่ ในการสัง่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ งั ่
ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุ น ตาม
ช่องทางการซื้ อขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ซึ่ง
บริษัทจัดการจะประกาศให้ผลู ้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
ให้ทารายการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นตา่ น้อยกว่าที่กาหนดในบางกรณี ได้ เพื่อรองรับรายการ
ส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจัดการ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบคาสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยระบุ รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ น
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกร
ไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดย
สามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดย
สามารถดาวน์ โหลดแอปพลิ เคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store
(Android)
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สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทา
รายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
การจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือ การไม่ขาย
ไม่รบั ซื้ อคืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ ที่ระบุในโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ งั ่ ขายคืน
โดยคานวณจากราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันที่บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่สงั ่ ขายคืน
โดยคูณจานวนหน่ วยลงทุนด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนนั้น
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงิน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืน
ด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนนั้น
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ งั ่ ขายคืนมี
จานวนหน่ วยลงทุนตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืน
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็ นผลให้หน่ วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนมีมูลค่าตา่ กว่ามูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตา่ บริษัทจัดการอาจดาเนิ นการรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ในกรณี ที่จานวนหน่ วยลงทุ นที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดที่ผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุ นมีอยู่ตามทะเบี ยนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น บริษัทจัดการจะถื อว่าผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วย
ลงทุนทั้งหมดตามจานวนเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้ อได้จากจานวนเงินสดของกองทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ขายคืน
การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผูข้ ายคืนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทา
การซื้ อขายหน่ วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ
เพื่ออานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็ นต้น ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มี
ช่องทางการรับชาระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ื อหน่ วยทราบล่ วงหน้าในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
คาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นโดยระบุ รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาสัง่ สับเปลี่ ยน
หน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ ต
กสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุ กวันทาการซื้ อขาย
โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุ กวันทาการซื้ อขาย
โดย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store
(Android)
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผูถ้ ือ หน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด สาหรับการ
สัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายใด
บริษัทจัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายถัดไป
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะปิ ดรับ ค าสัง่ สับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น เป็ นการชัว่ คราวตามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบก่อนการปิ ดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ชัว่ คราวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังต่อไปนี้
1) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณี เป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการซื้ อ
ขายที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและ
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หัก
ด้วยค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
2) การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการ
ซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทาง หรือ ณ สิ้ นวันทาการก่อนหน้าวันทาการซื้ อขายที่บริษัท
จัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
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สิทธิในหน่วยลงทุน
สิทธิในหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางได้รบั ชาระเงิน
ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ งดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มี เหตุ จ าเป็ นท าให้ไ ม่ ส ามารถจ าหน่ าย จ่ า ยโอน หลั ก ทรั พ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น ได้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นตามข้างต้น บริษั ทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการ
ใด ๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตาม
ข้อ (2) ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ดาเนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่
ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว :
การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล
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บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการปฏิ เสธการสัง่ ซื้ อหน่ ว ยลงทุ น ตามค าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น ใด ๆ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
1.บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือ
ต่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ รวมถึ งทาให้
บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
2.บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่
จะไม่ เสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น กั บ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
ช่องทางการทราบข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุน และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ :
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ที่ โทร. 0 2888 8888

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น

13

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการมี
ดุลยพินิจทีจ่ ะใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่กไ็ ด้
- เครื่องมือการกาหนดให้ผลู ้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00
รายละเอียดเพิ่มเติม
- มูลค่าขั้นตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่ วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ
30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษั ทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่ เรี ยกเก็บจริ ง และหรื อมู ลค่ าการขายคื นหน่ วยลงทุ นหรื อ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริ ษั ทจัดการจะพิ จารณาเรี ยกเก็ บ Liquidity Fee โดยมี หลักการในการพิ จารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุ นเข้าออกของกองทุ น หรื อปั จจัยอื่ นใดที่ นอกเหนื อการควบคุ มของบริ ษั ทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็ จจริงที่ มีอยู่และหรื อสมมติ ฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่ สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุ นรวม (Swing
Pricing) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุ นในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุ น
รวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ค่ าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ที่ เรี ยกเก็ บ ได้จ ะน ากลั บ เข้า กองทุ น อย่ างไรก็ ต ามการใช้เครื่ อ งมื อ นี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่ อบรรเทาผลกระทบทางลบที่ อาจเกิ ดขึ้ นกับผู ้ถื อหน่ วยลงทุ นที่ ยังคงลงทุ นในกองทุ นต่ อไป
เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และหรื อปรับเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาการถื อ ครองหน่ ว ยลงทุ น ในแต่ ล ะครั้งที่ จ ะเรี ยกเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มนี้ ได้ต ามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลด
มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้
ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
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ทางเว็บไซต์ของบริษั ทจัดการและในหนั งสื อชี้ ชวนส่ วนข้อมูลกองทุ นรวมหรื อผ่ านทางช่ องทางอื่ นที่ บริ ษั ท
จัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนั้น
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Swing Pricing)
กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบตั ิ : Full swing pricing, Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งกาหนดอัตราที่จะใช้ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ด้วยสูตรการคานวณที่ สะท้อนต้นทุ นในการซื้ อขายทรัพ ย์สิน ของกองทุ นรวม (อัตรา Swing Factor) และ
Swing Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดย
พิ จารณาปั จจัยต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่ องของตราสาร ต้นทุ นและค่ าใช้จ่ ายต่ าง ๆ ในการขาย
สินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน
หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการ
ภายใต้ขอ้ เท็ จจริ งที่ มี อยู่และหรื อสมมติ ฐานและหรื อการประเมินจากปั จจั ยที่ เกี่ยวข้องเท่ าที่ สามารถทาได้
เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การพิ จ ารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวัน ท าการซื้ อขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สิ นสุทธิท้งั หมดของกองทุน มี
ค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่ บริษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุทธิของกองทุ น
คานวณจากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in)
หัก ด้ว ยมูล ค่ า การขายคื น หน่ วยลงทุ น (redemption) และหัก ด้ว ยมูล ค่ า การสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ออก
(switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing พร้อมกับเครื่องมือ Anti-Dilution Levies –
ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง และ Swing Threshold ใน
แต่ละครั้งที่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่ม
ได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทาการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
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พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้ น ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
ค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution
Levies – ADLs)
กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs และกาหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุ น และปริมาณการซื้ อขาย
หน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของ
บริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มี
ค่าเกิน กว่า ADLs Threshold ที่ บริ ษั ทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุ ทธิ ของกองทุ น
คานวณจากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in)
หัก ด้ว ยมูล ค่ า การขายคื น หน่ วยลงทุ น (redemption) และหัก ด้ว ยมูล ค่ า การสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ออก
(switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกาหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
(2) กรณีที่มลู ค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุน
ในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ ADLs พร้อมกับเครื่องมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเรี ยกเก็ บ ค่ าธรรมเนี ยม ADLs จากผู ้ที่ ท ารายการซื้ อหน่ วยลงทุ น และ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือผูท้ ี่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก เพียงฝั ่งใดฝั ่ง
หนึ่ งที่เกิน ADLs threshold ที่ บริษัทจัดการกาหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากาหนด
อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการเรียก
เก็บเฉพาะรายที่ ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นเข้า หรือรายที่ ทารายการขายคืนหน่ วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทาการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้ น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวัน
ทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บ ไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น
- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษทั จัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา : 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของ
ตราสาร ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุ น และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุ น
รวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุนหรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่า ที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือ Liquidity Fee, Swing Pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรื อ เครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ หากบริ ษั ท
จัดการพิจารณาแล้วว่า การใช้งานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่จะรองรับการไถ่
ถอนหน่ วยลงทุ น ที่ เกิ ดขึ้ นในปริ ม าณมาก หรื อ ไม่ เพี ยงพอต่ อการป้ อ งกัน ผลกระทบต่ อ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น
โดยรวม จากต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปฏิบัติกบั คาสัง่ ที่ได้รบั จากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคาสัง่ ที่ได้รบั ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย
ทั้งนี้ บริ ษั ทจัดการอาจพิ จารณาใช้ Notice Period ร่ วมกับเครื่ องมื ออื่ น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ ตอ้ งแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ใน
โครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้ง
ล่วงหน้า ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั ่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมิน ว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่ งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ดว้ ย Gate
Threshold ได้ บริ ษั ท จัด การมี ห ลัก การในการพิ จารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษั ท จัด การ
กาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออก
ของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็ จจริ งที่ มีอยู่และหรือสมมติ ฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวัน ทาการซื้ อขายใดที่ สัด ส่ วนของมูล ค่ าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ น สุ ท ธิ ของ
กองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัท
จัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน
(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่ วน (pro-rata basis) ของคาสัง่ ขายคืน หน่ วยลงทุ นและคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ออก ณ วัน ที่ ใช้
Redemption Gate
4. คาสัง่ ขายคื นหน่ วยลงทุ น และคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออกส่ วนที่ เหลื อ บริ ษั ท จัดการจะนาไปทา
รายการในวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
และคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ ส่วนที่
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
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เหลือได้เมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการยกเลิกคาสัง่ ดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิ ดใช้
ระบบ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริษัทจัดการจะทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นออกไม่เกิน Redemption Gate
ตามราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพี ย งพอ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น และสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออกเกิ น กว่ า
Redemption Gate ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรับ เพิ่ ม หรื อ ลดเพดานการขายคื น หน่ วยลงทุ น ตามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับ
เพิ่มหรือลดระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บ ริษัทจัดการ
กาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ ว ยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกทั้งหมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และจะแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสัง่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้วหรือการหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษทั จัดการสามารถดาเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 1 วันทาการ
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุน โดยได้รบั ความเห็นชอบของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณี ที่ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใด
อย่างหนึ่ งดังนี้
(1) การกระทาที่ เป็ นความผิ ดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
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(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่ เป็ นการปฏิบัติตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุ คคลผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
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สิทธิและข้อจากัดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อจากัดการใช้สิทธิออกเสียง :
ในกรณี ที่มีผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วย
ลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
ข้อจากัดในการโอน :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้แก่ทายาทหรือผูร้ บั ประโยชน์ตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคาสัง่ ศาล
4. การโอนอันเนื่ องมาจากการบังคับจานาหน่ วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุ มตั ิให้โอนได้
นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนนอกเหนื อจากกรณีที่ระบุขา้ งต้น
วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียน
พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามข้อ 1 สาหรับการโอนหน่ วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4
ผูร้ ับโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมาติดต่อนายทะเบียนด้วยตนเองพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตาม
กฎหมาย
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั
โอนหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยัง
ผูร้ บั โอนภายใน 30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดง
สิทธิตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุนไม่
ว่าทอดใดๆ หากการโอนหน่ วยลงทุ น ดังกล่ าวทาให้บ ริ ษัท จัด การไม่ สามารถปฏิบัติห น้าที่ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
กฎหมายว่ า ด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และ Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กองทุ นรวมนี้ มีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นเพื่อเป็ น
หลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและลงลายมือชื่อ
ในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
(รายละเอียดตามข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการในหัวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน”)
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ช่องทางการร้องเรียนของผูล้ งทุน :
ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 0 2033 9999 หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2544 1111
นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวม
แบบเป็ นการทัว่ ไป และการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบตั ิน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้ งทุน
บริษัทจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชกั ช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทและผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน บริษัทยินยอมให้นาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุ ญาโตตุลาการ
การวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย :
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่
อยูข่ องบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่อยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุน
รายชื่อคณะกรรมการ
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

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

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

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

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- Master of Science in Finance,
คุณสารัช อรุณากูร
University of Illinois
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาบริหารธุรกิจ (International
Programme),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น

ประสบการณ์การทางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ,
คุณชัชชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สฤษดิ์อภิรกั ษ์
- ปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณชัยพร ดิเรกโภคา

คุณฐานันดร โชลิตกุล

คุณอัมไพวรรณ
เมลืองนนท์

ประสบการณ์การทางาน
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารหนี้ บลจ. กสิกร
ไทย จากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารหนี้ บลจ. กสิกร
ไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
(สาขาวิศวกรรมการเงิน)
บลจ. กสิกรไทย จากัด
MIT Slone School of
- รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ ายจัดการ
Management
กองทุนตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารหนี้ , บลจ. กสิกร
- ปริญญาตรี
ไทย จากัด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ การจัดการการ
ภาควิชาการเงิน,
ลงทุน, บลจ. กรุงไทย จากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายจัดการการลงทุน,
บลจ. กรุงไทย จากัด
- ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายวิจยั , บลจ. กรุงไทย
จากัด
- ปริญญาโท
- ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สาขาการจัดการระหว่างประเทศ, สารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
มหาวิทยาลัยทันเดอร์เบิรด์
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, - ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยวิลเลี่ยม แอนด์ แมรี่ ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ดีลเลอร์อาวุโส ฝ่ ายซื้ อขายและลงทุนในตรา
- ปริญญาตรีคณะนิ ติศาสตร์,
สารทุน, บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จากัด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(มหาชน)
- ปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
สาขาการจัดการ
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
นทร์
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาควิชาการบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทางาน
- ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุนและวิจยั ,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุน, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
- หัวหน้าส่วน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ปริญญาโทสาขาการเงินระหว่าง - ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
คุณทรงพร
ประเทศ (การเงินและการลงทุน), ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
สืบสายไทย
มหาวิทยาลัยเดอรัม
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ประเทศอังกฤษ
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ปริญญาตรี
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
ภาควิชาการเงิน,
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และ - ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
คุณสลิลสิริ
การเงินระหว่างประเทศ,
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
อมรสมานลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
- ปริญญาตรี
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จากัด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - Senior Associate Tax - Transfer Pricing,
, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
KPMG Phoomchai Tax Ltd.
ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888
 ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000
 ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 1558
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
 ธนาคารออมสิน โทร. 02-614-9821
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทร. 1766
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
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บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทร. 02-026-5100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทร. 02-026-6222
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทร. 02-695-5555
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โทร. 02-672-5900
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-841-9100
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-657-7171
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด โทร. 02-088-9100, 02-343-9500
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด โทร. 02-633-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทร. 02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8852
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1116, 02-618-1019
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด โทร. 02-697-3800
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-9234
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5000 ต่อ 3870
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9999
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทร. 02-680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800 ต่อ 808,809
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร. 02-684-8888
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทร. 02-660-6677
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทร. 02-680-6000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทร. 02-861-5508
บริษัทฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด โทร. 02-220-3977

รายชื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น

27

นายทะเบียนของกองทุน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทร. 0 2544 1111
นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนด้วย
รายชื่อผูส้ อบบัญชีของกองทุน :
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
นางสาว วันนิ สา งามบัวทอง
นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
นาย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย
นางสาว อริสา ชุมวิสูตร
นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
นางสาว โชติมา กิจศิรกร
นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนน
ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้ นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
ไม่เกิน 35%
แต่ตา่ กว่า 2 อันดับแรก
3 หน่ วย CIS
3.1 หน่ วย CIS ในประเทศ
ไม่เกิน 10%
3.2 หน่ วย CIS ต่างประเทศ
ไม่เกิน 25%
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ บั ฝากหรือผูอ้ อก
ไม่เกิน 20%
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
หรือ
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ น ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
ประกัน
ภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national
scale
5 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ สูงกว่า
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 1. 10%หรือ
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2. น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
benchmark + 5%
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู ้
มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
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ข้อ

6

7

ประเภททรัพย์สิน
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย)
6.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397 วันนับ
แต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment
grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
1. 10% หรือ
2. น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตรา
สารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
อัตราใดจะสูงกว่า
บริษัทดังกล่าว
1. 25% หรือ
2. น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบ
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคล
ปี บัญชี เว้นแต่เป็ น กองทุนรวม ที่มี
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
อายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตาม
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
รอบอายุกองทุน
1.2 ธพ.
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนรวม
1.3 บง.
ที่อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน
1.4 บค.
ทั้งนี้ เฉพาะ กองทุนรวม ที่มีอายุ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
โครงการ > 1 ปี
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ กองทุนรวม ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนิ นการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา
(single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
3 reverse repoในประเทศ
ไม่เกิน 25%
4 securities lendingในประเทศ
ไม่เกิน 25%
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ข้อ
5

ประเภททรัพย์สิน

total SIP ซึ่งได้แก่
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating
6. หน่ วย CIS ในประเทศ
7 derivatives โดยมี hedging limit:
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 20%
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของ กองทุนรวมไม่มี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 ตราสารหนี้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทย
liability) ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
หรือตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ)
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ้
ออกตราสารมีหนี้ สิน ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนามูลค่าหนี้ สิน ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้ สินทางการเงินตาม งบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้ สินทาง
การเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุดให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ง
เว้นแต่ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตรา
สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อ
กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ น
รายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็ นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตรา
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

2 หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง

อัตราส่วน
สารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่ วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกัน เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนิ นการ

ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมของรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม เป็ นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2)
โครงการ(2)
ปี 62/63
ปี 63/64
ปี 64/65
1. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
1.1. ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน
ไม่มี
1.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ไม่มี
1.3. ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนของกองทุนต้นทาง
หรือค่าธรรมเนี ยมการขายของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั ราใดสูงกว่า
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ตามทีจ่ า่ ยจริง)
2.1. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.2. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.3. ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
อัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
2.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
อัตราตามที่จ่ายจริง
หรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ น
กรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(3)
3.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 1.0700
0.43
0.43
0.42
3.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070
0.03
0.03
0.03
3.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.1070
0.03
0.03
0.03
3.4. ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ ยหัก ณ ที่จ่าย
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.03
(4)
3.5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
0.00
0.00
0.00
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07%
ของจานวนเงินทุน
ของโครงการ
4.2. ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07%
ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
5. อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(1)(5) ไม่เกิน 2.6750
0.49
0.50
0.51
(3)
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ต่อปี
* บริษัทจัดการปรับลดค่าธรรมเนี ยมการจัดการของกองทุนเป็ น 0.3210% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตั้งแต่วนั ที่
28 เม.ย. 2565 เป็ นต้นไป
(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้ น
(2) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่หกั จากกองทุนรวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว
(3) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้ สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(5) ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆที่เกิดขึ้ นจากการซื้ อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น

34

รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่กองทุน
ลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่กองทุน
ลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว (ต่อ)

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น

37

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่กองทุน
ลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว (ต่อ)

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่กองทุน
ลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว (ต่อ)

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่กองทุน
ลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว (ต่อ)

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ต่อ)

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น

42

ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น กับเกณฑ์มาตรฐาน
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
(% ต่อปี )
ปี

2556*

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

1.46

2.44

1.83

1.32

1.38

1.02

1.51

0.77

0.22

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

1.64

2.46

2.04

1.57

1.61

1.54

1.93

0.88

0.57

ความผันผวน
(Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน

0.11

0.11

0.11

0.07

0.14

0.10

0.10

0.20

0.06

ความผันผวน (Standard
deviation) ของตัวชี้ วัด**

0.13

0.11

0.11

0.08

0.07

0.08

0.09

0.08

0.96

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น

(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่ตน้ ปี
(%)

3 เดือน
(%)

6 เดือน
(%)

ผลตอบแทนกองทุนรวม

0.13

0.09

0.14

0.27

0.68

0.89

N/A

ตัง้ แต่
จัดตั้ง
(%ต่อปี )
1.34

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-0.56

-0.53

-0.51

-0.28

0.64

1.04

N/A

1.51

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

0.09

0.11

0.10

0.07

0.14

0.13

N/A

0.12

0.72

0.89

0.66

0.46

0.28

0.22

N/A

0.18

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

** ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนี พนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุ
ประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%)
ดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชนที่มอี ายุคงที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นระดับ A อายุ 1 ปี (5%) และ US Generic
Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือในระดับ
A อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คานวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน (25%) เป็ นตัวชี้ วัด
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ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of
Government Zero Rate Return Index 6 เดือน (35%) และอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจาเฉลี่ยของธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลา
การฝาก 1 ปี (35%) และ Total Return of Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (5%) และUS
Generic Government 6 Month Yield รวมกับ Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ 6 เดือน
ในช่วงระยะเวลาที่คานวณผลตอบแทน (25%) ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็ น
ตัวชี้ วัด
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 15 ตุลาคม 2561 กองทุนใช้ Total Return of Government Zero Rate
Return Index 6 เดือน (35%) และอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจา 6 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (35%) และ Total Return of Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี
(5%) และ US Generic Government 6 Month Yield รวมกับ Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A
อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คานวณผลตอบแทน (25%) ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน เป็ นตัวชี้ วัด
ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กองทุนใช้ Government Zero Rate Return Index 6 เดือน (35%) และอัตรา
ดอกเบี้ ยเงินฝากประจา 6 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (35%)
และ Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (5%) และอัตราดอกเบี้ ยกูย้ มื ระหว่างธนาคารสาหรับ
ระยะเวลา 6 เดือน สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (SIBOR) บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอนั ดับ
ความน่ าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คานวณผลตอบแทน (25%) ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นตัวชี้ วัด
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงาน
ของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึงวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -0.09%
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงตา่ มาก บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ น
ระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับตา่ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ น
ระดับสูงกว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจ
มีความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ จากัด
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดงั นี้
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน (Investment Grade)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุด และมีความเสี่ยงตา่ ที่สุด มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตา่ มาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตา่ มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอืน่ ๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สูงกว่า มี
ความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ ที่ออ่ นแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตา่ สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตใน
ระดับน่ าลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอืน่ ๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือที่มี
ความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกาหนด
ให้กบั ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษ จะมี
สัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่ าเชื่อถือที่กาหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่
อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถใน
การชาระหนี้ ดังกล่าวจะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตรา
สารที่ได้รบั การจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดย
ฟิ ทช์โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด”
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอืน่ ในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
โดยระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้ นี้ ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารหนี้ อื่นที่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
’A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชาระหนี้ โดยตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอืน่ ในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชาระหนี้ ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้
อื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้ พิเศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยก
ความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้
เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่ งๆ เพือ่ แสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกัน
ภายในอันดับความน่ าเชื่อถือขัน้ หลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความ
น่ าเชื่อถืออันดับ ”AAA(tha)” หรืออันดับที่ตา่ กว่า “CCC(tha)” สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aaa มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Moody’s บริษัทผูอ้ อก
ตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัท
ผูอ้ อกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
น้อยกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความ
เสี่ยงจากความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวั เลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Short-Term Bank Deposit Ratings
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงความสามารถในการชาระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก
ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และ
มีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สาหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับ “Not Prime” สาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตา่ หรือน่ ากังวลและ
มีความไม่แน่ นอนในความสามารถในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AAA มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Standard & Poor’s
บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระ
หนี้ ของบริษัทผูอ้ อกตราสารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
น้อยกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความ
เสี่ยงจากความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่าง
ของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. กองทุ น รวมเป็ นนิ ติ บุ ค คลแยกต่ า งหากจากบริ ษั ท จัด การ ดั ง นั้ น บลจ. กสิ ก รไทย จึ งไม่ มี ภ า ระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุ น ของกองทุ น เปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของ บลจ.
กสิกรไทย
2. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูล กองทุน
รวมได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน หรือ www.kasikornasset.com
3. ผูล้ งทุ น ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าผู ้ขายหน่ ว ยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ได้รับ ความเห็ น ชอบจากส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
5. บริ ษัทจัดการอาจลงทุ นในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่ นเดี ยวกับที่ บริษัทจัดการ
ลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิน อื่น เพื่ อ กองทุ น ตามหลัก เกณฑ์ที่ สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด ทั้งนี้ ผู ้ที่ ส นใจจะลงทุ น ที่ ต ้อ งการทราบข้อ มู ล การลงทุ น เพื่ อ บริ ษั ท จัด การในรายละเอี ย ด
สามารถขอดูขอ้ มูลได้ที่บริษัทจัดการ ตัวแทน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนั กงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัท
จัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
7. ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุ น เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(Connected Person) และการลงทุ นตามอัตราส่ วนที่ กาหนดในวัตถุ ประสงค์การลงทุ น เป็ นต้น ได้ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
8. หนั งสื อชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น มี 2 ส่ วน คื อ ส่ วนสรุ ป ข้อ มูลส าคัญ และส่ วนข้อ มูล
กองทุนรวม
9. การพิ จ ารณาร่ างหนั งสื อ ชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่ า
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชี้ ชวนของกองทุน หรือได้
ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
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