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สรุปข้อมูลกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมเพื่อการออม
ลักษณะที่สาํ คัญของกองทุน
ลงทุนในตราสารทุนในประเทศ
จํานวนเงินทุนโครงการล่าสุด
10,000 ล้านบาท และบริษัทจัดการอาจจะดําเนิ นการเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก.ล.ต.กําหนด
รอบระยะเวลาบัญชี
31 พฤษภาคม
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
กองทุนมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนออกเป็ น 5 ชนิ ด ดังนี้
1. ชนิ ดสะสมมูลค่า (K-STAR-A(A))
เหมาะสํา หรับ ผู ้ล งทุ น ที่ ต ้อ งการรับ ผลตอบแทนจากส่ ว นต่ า งของการลงทุ น (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
2. ชนิ ดรับซื้ อคืนอัตโนมัติ (K-STAR-A(R))
เหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
3. ชนิ ดผูล้ งทุนสถาบัน (K-STAR-I(D))
เหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่เป็ นนิ ติบุคคล หรือสถาบันที่บริษัทจัดการกําหนด ที่ตอ้ งการรับผลตอบแทนสมํา่ เสมอ
จากเงินปั นผล และทํารายการซื้ อขายหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ
4. ชนิ ดเพื่อการออม (K-STAR-SSF)
เหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิประโยชน์ ทางภาษี โดยเริ่มเสนอขายตั้งแต่
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป
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5. ชนิ ดผูล้ งทุนกลุ่มพิเศษ (K-STAR-C(A))
เหมาะสําหรับผูล้ งทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนําการลงทุนในรูปแบบ Asset
Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผูล้ งทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติม
ในอนาคต ที่ตอ้ งการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total Return) โดยเริ่มเสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็ นต้นไป
อายุโครงการ
ไม่กาํ หนด
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในระยะสั้นถึงระยะปานกลางในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็ นหรือ
เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนในหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่ใน
กรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ และบริ ษั ท จัด การได้แ จ้ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นดั ง กล่ า วให้สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการพิทักษ์ผลประโยชน์ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นอย่างเต็ มที่ โดย
คํานึ งถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ภาวะสงคราม
(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กบั วันสิ้ นรอบปี บัญชี เป็ นเหตุให้บริษัทจัดการ
ไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทนั ก่อนสิ้ นปี บัญชี
กองทุนจะลงทุนบางส่วนในตราสารทุน เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่ ไม่ขดั ต่ อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุ นจะเน้นลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้ นฐานดี มีความมัน่ คง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note)
อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดที่
เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าต่อเงินทุนของกองทุนรวม
หากราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทําให้
กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบ
ต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคํานวณ
อัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
 K-STAR-A(A)
ไม่จ่าย
 K-STAR-A(R)
ไม่จ่าย
 K-STAR-I(D)
จ่าย
 K-STAR-SSF
ไม่จ่าย
 K-STAR-C(A)
ไม่จ่าย
บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่เกินปี ละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100
ของการเพิ่มขึ้ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนิ นงานประจําแต่ละงวดบัญชี หรือกําไรสุทธิที่เกิดขึ้ นประจํางวด
บัญชี หรือกําไรสะสมที่เกิดขึ้ น ณ สิ้ นงวด ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร และการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวจะต้องไม่ทาํ ให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้ นในรอบระยะเวลาที่มีการจ่ายปั นผลนั้น
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน
ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากเงินปั นผลหรือกําไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในหุน้
ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
 ปั จจัยทางการเมือง เช่ น ความมัน
่ คงทางการเงิน นโยบายของภาครัฐ ได้แก่ นโยบายการเงิน นโยบาย
การคลัง
 ปั จจัยทางเศรษฐกิจ เช่น ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน อัตราเงินเฟ้ อ
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะตลาดทุน เช่น นโยบายของภาครัฐต่อตลาดทุน พฤติกรรมการลงทุนของนัก
ลงทุนประเภทต่างๆ
 ปั จ จัยที่ มี ผลกระทบต่ อ ภาวะอุ ตสาหกรรมที่ ก องทุ น ลงทุ น เช่ น ภาวะดอกเบี้ ย การเปลี่ ยนแปลงด้า น
กฎหมาย การแข่งขัน
้ ริหาร
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น การแข่งขัน ผูบ
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือความเสี่ยงที่ราคาหุน้ เปลี่ยนแปลง
อันเนื่ องมาจากการเคลื่อนไหวของดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
แนวทางบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะการกระจายสัดส่วนการลงทุนในหุน้ ต่างๆ อย่างเหมาะสมซึ่ง
จะทําให้สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนอยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายและมี
ดุลยภาพกับด้านผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
 ความเสี่ ย งจากการดํา เนิ น งานของผู ้อ อกตราสาร (Business Risk) คื อ ความเสี่ ย งที่ ร าคาหุ ้น
เปลี่ ย นแปลงอัน เนื่ อ งมาจากผลการดํา เนิ น งานและฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ผู ้อ อกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทํากําไรและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทผูอ้ อกตราสาร
แนวทางบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะคัดเลือกผูอ้ อกตราสาร ติดตามการดําเนิ นงานอย่างใกล้ชิด
รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากปั จจัยเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อสถานะบริษัทอย่างสมํา่ เสมอ ทําให้
สามารถประเมินศักยภาพและการสร้างกําไรของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ความเสี่ ย งจากการขาดสภาพคล่อ งของตราสาร (Liquidity Risk) ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ นจากการที่ ก องทุ น ไม่
สามารถจําหน่ ายตราสารนั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร
แนวทางบริ ห ารความเสี่ ย ง บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณาเลื อ กลงทุ น ในบริ ษั ท ที่ ไ ด้วิ เ คราะห์แ ล้ว ว่ า มี
ปั จจัยพื้ นฐานดี รวมทั้งทําการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในตราสารใดในสัดส่วนที่สูง
เกินไป
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์
อ้างอิงมีความผันผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ และ เนื่ องจากสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการตีมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน ซึ่งอาจจะทําให้ราคา
ของสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าปรับเพิ่มขึ้ นหรื อลดลงอย่างมากโดยอาจจะเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันหรือ
ตรงกัน ข้า มกับหลัก ทรัพย์ที่ก องทุ นได้ลงทุ น อย่า งไรก็ต าม บริ ษั ท ฯ มี ก ารดําเนิ นการติ ดตามความ
เคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เป็ นประจํา สมํา่ เสมอ และประเมินมูลค่าตลาดของสัญญาทุก
วันเพื่อรักษาระดับเงินประกัน (margin) ให้เป็ นไปตามกฎระเบี ยบของตลาดอนุ พันธ์ รวมทั้งศึ ก ษา
วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคํานวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา นอกจากจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่เรียกว่า Basis Risk ซึง่ เกิดจาก
การที่สญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้ องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างไป
จากผลตอบแทนกองทุนที่ต้งั ใจจะคุม้ ครองความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นในบางขณะที่ผูจ้ ดั การกองทุนต้องการ
ลดความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทุนอาจทําการป้ องกันความ
เสี่ยงโดยใช้สญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าหรือตราสารอนุ พนั ธ์ อย่างไรก็ตาม ดัชนี อา้ งอิงสําหรับสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าและตราสารอนุ พนั ธ์ดงั กล่าวอาจมีอตั ราความผันผวนที่แตกต่างจากตราสารที่กองทุนถืออยู่ ทั้งนี้
บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงจากการที่ผูจ้ ดั การกองทุนย่อมคํานวณสัดส่วนในการป้ องกัน
ความเสี่ ยงเมื่อภาวการณ์ลงทุ นเปลี่ ยนแปลง เพื่อให้ได้สัดส่ วนในการป้ องกันความเสี่ ยงที่ เหมาะสม
สําหรับกองทุนเพื่อสะท้อนถึงการคาดการณ์ของผูจ้ ดั การกองทุน อย่างไรก็ตาม แม้มีการลงทุนในสัญญา
กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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ซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงก็อาจจะไม่สามารถป้ องกันความเสี่ยงได้ท้งั หมด และเสียโอกาสใน
การรับผลตอบแทนที่ดีขนหากตลาดฯ
ึ้
ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้
แนวทางบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะคาดการณ์หรือทําการศึกษาและวิเคราะห์ตวั แปรอ้างอิงของ
ตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุน
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การขาย รับซื้ อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การขายหน่วยลงทุน
K-STAR-A(A) มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท
K-STAR-A(R) มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท
K-STAR-I(D)

มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 1,000,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท

K-STAR-SSF

มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท

K-STAR-C(A) มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก ไม่กาํ หนด
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป ไม่กาํ หนด
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นตํา่ ในการสัง่ ซื้ อหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ งั ่ ซื้ อ
หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามชนิ ดหน่ วยลงทุน ตามมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน
ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน รวมถึงกรณี รองรับบริการต่างๆของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
อาจให้ทาํ รายการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นตํา่ น้อยกว่าที่กาํ หนดในบางกรณีได้ เพื่อรองรับรายการ
ส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจัดการ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การเปิ ดบัญชี
สําหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ
ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการกําหนด ดังนี้
สําหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนด
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กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของ
บริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามแทนนิ ติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
1. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อแสดงความ
จํานงในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน และชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
เต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ในคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย
กรณีสั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่
มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ 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.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จํากัด
(มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนกําหนด
กรณีที่สั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน การหัก
บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันในชื่อกองทุน หรือบัญชีอื่นใดที่ธนาคารกําหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชาํ ระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด
สิทธิในหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงินหรือวิธี
อื่นใดดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้ว
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2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย)
ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชําระเงินอื่นใดที่
เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย โดยสามารถสมัครบริการ
ได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สําหรับผูถ้ ื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 หรือวิธีการชําระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุก
วันทําการซื้ อขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS)
และ Play Store (Android)
4. บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมํา่ เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษัทจัดการ
กําหนดหรือวิธีการชําระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็ น
ประจําตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเงื่อนไขและส่งคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมํา่ เสมอได้ที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
สําหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังเวลาเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้ อขายใด บริษัท
จัดการจะทํารายการขายหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทําการซื้ อขายถัดไป
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขายหน่ วยลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว
จะต้องเป็ นการให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
เงื่อนไขการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องชําระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจํานวนด้วยเงิน เว้นแต่
เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามที่บริษัทจัดการกําหนดเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั
เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทาํ รายการขายหน่ วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนและผู ้
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ น
กรณีพิเศษ
ในกรณี ที่บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็ นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการทําการปิ ดบัญชีกองทุนไม่
ว่าด้วยเหตุใดๆ
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วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่ผูส้ ัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุ น ณ วันที่ บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและรับชําระค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุน รวมถึงได้ทาํ รายการซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นแล้ว
กรณี ที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และ
วันที่บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องอยูภ่ ายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้ ไม่ว่าจะด้วย
เหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่ วยลงทุนที่จดั สรรแล้ว
ในกรณีที่จาํ นวนเงินที่ระบุในใบคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชําระ บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที่ได้รบั ชําระเป็ นเกณฑ์
ในกรณี ท่ี ก ารสัง่ ซื้ อมี ผ ลให้จํานวนหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น เกิ น กว่า จํานวนหน่ วยลงทุ น ที่ จดทะเบี ย นกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนเท่าที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อตาม
สัดส่วนจํานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ซื้ อ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการจัดสรรในกรณี ดังกล่าวจะทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรื อมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
การคืนเงินค่าสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนิ นการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ ย (ถ้ามี) ให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชําระเป็ นเช็คตามที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 15 วันนั บจากวันที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนหรือ
วันที่ยุติโครงการแล้วแต่กรณี
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
(1) การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนในกรณีทั ่วไป
K-STAR-A(A)
มูลค่าขัน้ ตํา่ ในการขายคืน 500 บาท
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตํา่ 50 บาท
K-STAR-A(R)

มูลค่าขัน้ ตํา่ ในการขายคืน 500 บาท
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตํา่ 50 บาท
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K-STAR-I(D)

มูลค่าขัน้ ตํา่ ในการขายคืน 500 บาท
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตํา่ 50 บาท

K-STAR-SSF

มูลค่าขัน้ ตํา่ ในการขายคืน ไม่กาํ หนด
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตํา่ ไม่กาํ หนด

K-STAR-C(A)

มูลค่าขัน้ ตํา่ ในการขายคืน ไม่กาํ หนด
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตํา่ ไม่กาํ หนด

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขัน้ ตํา่ ในการสัง่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่า
คงเหลือในบัญชีข้นั ตํา่ ให้กบั ผูส้ งั ่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามชนิ ดหน่ วย
ลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการ
อาจกําหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผลู ้ งทุนทราบในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจให้ทาํ รายการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยมีมลู ค่าขัน้ ตํา่ น้อยกว่า
ที่กาํ หนดในบางกรณีได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจัดการ โดยขึ้ นอยู่กบั ดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ
1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบคําสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนํ าใบคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย
2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกร
ไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย โดย
สามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย โดย
สามารถดาวน์โหลด K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
สําหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทํา
รายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้นในวันทําการซื้ อขายถัดไป
คําสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คําสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุนและได้ทาํ รายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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(2) การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
 K-STAR-A(A)
ไม่มี
 K-STAR-A(R)
มี
 K-STAR-I(D)
ไม่มี
 K-STAR-SSF
ไม่มี
 K-STAR-C(A)
ไม่มี
รายละเอียดการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติสาํ หรับชนิดรับซื้ อคืนอัตโนมัติ (K-STAR-A(R))
บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในวันทําการที่มูลค่าหน่ วยลงทุนปรับ
ขึ้ นผ่านจุดที่มีมูลค่าเท่ากับ 5.00 บาท, 6.00 บาท, 7.00 บาท, 8.00 บาท, 9.00 บาท, 10.00 บาท,11.00
บาท,12.00 บาท, 13.00 บาท, 14.00 บาท, 15.00 บาท, 16.00 บาท, 17.00 บาท, 18.00 บาท,
19.00 บาท, 20.00 บาท, 22.00 บาท, 24.00 บาท, 26.00 บาท, 28.00 บาท, 30.00 บาท, 33.00
บาท, 36.00 บาท, 39.00 บาท, 42.00 บาท, 46.00 บาท, 50.00 บาท, 55.00 บาท, 60.00 บาท,
66.00 บาท, 72.00 บาท, 79.00 บาท, 86.00 บาท, 94.00 บาท
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุ นที่จะทําให้เกิดการซื้ อหน่ วยลงทุ นโดยอัตโนมัติในกรณี ที่ห น่ วย
ลงทุนมีมลู ค่าเกินกว่า 100 บาท ในวันทําการถัดจากวันทําการแรกที่หน่ วยลงทุนมีมลู ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
100 บาท
ในการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นมูลค่าคิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้ นจากมูลค่าเงินลงทุน ณ วันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้ง
ล่าสุด ซึ่งเป็ นมูลค่าที่คาํ นวณโดยใช้จาํ นวนหน่ วยลงทุนที่สุทธิจากการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนในวันทําการซื้ อ
ขายนั้นแล้ว หรือมูลค่าเงินลงทุนในวันทําการที่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนครั้งล่าสุดที่คาํ นวณโดยใช้มลู ค่า
หน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการใช้ในการจัดสรรหน่ วยลงทุนนั้น (มูลค่าเงินลงทุนหมายถึงจํานวนหน่ วยลงทุนคูณ
ด้วยมูลค่าหน่ วยลงทุน)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาํ เนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
รายใดที่จะได้รับเงินการขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติตํา่ กว่า 1,000 บาท สําหรับการรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติในคราวนั้น
ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะ
อนุ ญาตเป็ นกรณีพิเศษสําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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ตัวอย่างการคํานวณการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนสําหรับชนิดรับซื้ อคืนอัตโนมัติ (K-STAR-A(R))
เงินลงทุนเริ� มต้น

รายการ

นาย ก. ซื�อ IPO
100,000.00
นาย ก. ขายคืน
อัตโนมัติ
นาย ก. ขายคืน
อัตโนมัติ
นายข. เริ� มซื�อ
100,000.00
นาย ก. ขายคืน
อัตโนมัติ
นาย ข. ขายคืน
อัตโนมัติ
นาย ก. ขายคืน
อัตโนมัติ
นาย ข. ขายคืน
อัตโนมัติ

100,000.00 บาท
10,000.00 หน่วย

NAV

ราคารับซื�อคืน

10.0000
11.0000

10.9725
หั กค่ าธรรมเนียม 0.25%

12.0000

0.25% (A)    มูลคาเงินลงทุนที่คงเหลือในบัญชี (หนวยลงทุนคงเหลือ คูณ NAV ปจจุบัน)
0.25% (B)    มูลคาเงินลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งลาสุดที่สุทธิจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว
(C)    มูลคาเงินลงทุนในวันทําการถัดจากวันที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนครั้งลาสุด
มูลค่ าเงินลงทุนตาม NAV
มูลค่ าเงินลงทุนทีน� ับเป็ น มูลค่ าเงินลงทุนล่ าสุ ด
ปัจจุบัน
ต้ นทุน
มูลค่ าการรับซื�อคืน (บาท)
ราคาขาย
หน่ วยลงทุนคงเหลือ
(A)
(B)
(C)
อัตรา 50% ของส่ วนต่ าง
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(A) - (B)/2 หรือ
(A) - (C)/2
10.0250
9,975.0623
99,750.62
รวมค่ าธรรมเนียม0.25%
(10.00 * 9,975.0623)
109,725.69
99,750.62
4,987.53
(11.0000 * 9,975.0623)
(10.00 * 9,975.0623)
(109,725.69-99,750.65)/2
9,521.6504
114,259.81
104,738.15
4,760.83
(12.0000 * 9,546.5881)
(11.0000 * 9,54.5881)
(114,549.06 - 105,012.47)/2
10.5264
99,749.67

ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื�อคืน

11.9700
หั กค่ าธรรมเนียม 0.25%

10.5000

การรับซื�อคืน
(หน่ วย)

หน่ วยลงทุนคงเหลือ
(หน่ วย)

ค่ าธรรมเนียม เงินค่ าขายคืน
อัตโนมัตทิ ี�
ทีเ� ก็บจากลูกค้ า ลูกค้ าได้ รับ
(บาท)
(บาท)
9,975.0623
249.38

453.4119
9,521.6504
(4,987.53 / 11) (9,975.0623 - 453.4119)
396.7358
9,124.9146
(4,773.29 / 12) (9,546.5881 - 397.7741)
9,499.9689

12.47

4,975.06

11.90

4,748.93

250.33

รวมค่ าธรรมเนียม0.25%

11.0000

10.9725

9,124.9146

หั กค่ าธรรมเนียม 0.25%

11.0000

10.9725

9,499.9689

หั กค่ าธรรมเนียม 0.25%

12.3000

12.2693

9,124.9146

หั กค่ าธรรมเนียม 0.25%

12.3000

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน

12.2693
หั กค่ าธรรมเนียม 0.25%

9,284.0606

100,374.06
(11.0000 * 9,148.8140)
104,499.66
(11.0000 * 9,499.9689)
112,236.45
(12.3000 * 9,148.8140)
114,193.95
(12.3000 * 9,284.0606)

109,498.98
(12.0000*9,148.8140)
99,749.67
(10.5000*9,499.9689)
109,498.98
(12.0000 * 9,148.8140)
102,124.67
(11.0000 * 9,284.0606)

ส่วนต่างน้อยกว่า 1,000 บาท
2,374.99
(104,499.66-99,749.67)/2
1,368.74
(112,530.41 - 109,785.77)/2
6,034.64
(114,193.95 - 102,124.67)/2
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215.9083
(2,374.99/11)
111.2794
(1,372.32/12.30)
490.6210
(6,034.64/12.30)

9,124.9146
9,284.0606
(9,499.9689 - 215.9083)
9,013.6352
(9,148.8140 - 111.5709)
8,793.4396
(9,284.0606 - 490.6210)

-

5.94

2,369.05

3.42

1,365.31

15.09

6,019.55

ตัวอย่างการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้
1. มูลค่าหน่วยลงทุนปรับขึ้ นผ่านจุดที่มีมูลค่าเท่ากับ 5.00 บาท, 6.00 บาท, 7.00 บาท, 8.00 บาท, 9.00
บาท, 10.00 บาท,11.00 บาท, 12.00 บาท, 13.00 บาท, 14.00 บาท, 15.00 บาท, 16.00 บาท,
17.00 บาท, 18.00 บาท, 19.00 บาท, 20.00 บาท, 22.00 บาท, 24.00 บาท, 26.00 บาท, 28.00
บาท, 30.00 บาท, 33.00 บาท, 36.00 บาท, 39.00 บาท, 42.00 บาท, 46.00 บาท, 50.00 บาท,
55.00 บาท, 60.00 บาท, 66.00 บาท, 72.00 บาท, 79.00 บาท, 86.00 บาท, 94.00 บาท
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จะทําให้เกิดการซื้ อหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่หน่ วย
ลงทุนมีมูลค่าเกินกว่า 100 บาท ในวันทําการถัดจากวันทําการแรกที่หน่ วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 100 บาท
2. มูลค่าเงินลงทุนปรับขึ้ นจากมูลค่าเงินลงทุน ณ วันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งล่าสุด
หรือมูลค่าเงินลงทุน ณ วันทําการที่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนครั้งล่าสุด โดยบริษัทจัดการจะรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนเป็ นมูลค่าคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้ นจากมูลค่าเงินลงทุน ณ วัน
ทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งล่าสุด หรือมูลค่าเงินลงทุน ณ วันทําการที่ได้รบั การจัดสรร
หน่ วยลงทุนครั้งล่าสุด
3. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายที่จะได้รบั เงินจากการขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติตอ้ งได้รบั เงินจากการขายคืน
หน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าวไม่ตาํ ่ กว่า 1,000 บาทสําหรับการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติใน
คราวนั้น
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. นาย ก ซื้ อหน่ วยลงทุนจํานวนเงิน 100,000 บาท เมื่อคํานวณจํานวนหน่ วยลงทุนด้วยราคาเสนอขาย
หน่ วยลงทุน (รวมค่าธรรมเนี ยมร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนแล้ว) จํานวนหน่ วยลงทุนที่นาย ก
ได้รบั การจัดสรรคือ 9,975.0623 หน่ วยลงทุน
2. เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ปรับตัวเพิ่มขึ้ นเป็ น 11.00 บาท บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
โดยอัตโนมัติเป็ นอัตราส่วน 50% ของมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้ นจากการคํานวณโดยใช้มูลค่าเงินลงทุน ณ
วั น ที่ รั บ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น โดยอั ต โนมั ติ (ไม่ ร วมค่ า ธรรมเนี ยมการรั บ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น ) คื อ
109,725.69 บาท กับมูลค่าเงินลงทุนที่นาย ก ซื้ อหน่ วยลงทุน (หักค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน)
คือ 99,750.62 บาท ทําให้นาย ก ได้รบั เงินจากการขายคืนโดยอัตโนมัติซึ่งสุทธิจากค่าธรรมเนียม
แล้ว 4,975.06 บาท
3. เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ปรับตัวเพิ่มขึ้ นเป็ น 12.00 บาท บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
โดยอัตโนมัติเป็ นอัตราส่วน 50% ของมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้ นจากการคํานวณโดยใช้มลู ค่าเงินลงทุน ณ
วันที่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนี้ คือ 114,259.80 บาท กับมูลค่าเงินลงทุน ณ วันทําการรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งล่าสุด ซึ่งคํานวณโดยใช้จาํ นวนหน่ วยลงทุนคงเหลือจากการรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนครั้งล่าสุด คือ 104,738.15 บาท ทําให้นาย ก ได้รบั เงินจากการขายคืนโดยอัตโนมัติซึ่ง
สุทธิจากค่าธรรมเนียมแล้ว 4,748.93 บาท
4. เมื่อ NAV ตกลงมาเป็ น 10.50 บาท นาย ข ซื้ อหน่ วยลงทุนครั้งแรกเป็ นเงิน 100,000 บาท
กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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5. เมื่อ NAV ปรับขึ้ นเป็ น 11.00 บาทอีกครั้ง บริษทั จัดการจะ
 ไม่รบ
ั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากนาย ก เนื่องจากผลต่างจากการคํานวณการรับซื้ อคืน
ตํากว่
่ า 1,000 บาท (นาย ก ไม่มีกาํ ไรจากการคํานวณในครั้งนี้ )
 รับซื้ อคื นหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากนาย ข เป็ นอัตราส่วน 50% ของมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้ น
จากการคํานวณโดยใช้มูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนี้ กับมูลค่าเงิน
ลงทุน ณ วันทําการที่ได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนครั้งล่าสุด ซึ่งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่
บริษัทจัดการใช้ในการจัดสรรหน่ วยลงทุนนั้น ทําให้นาย ข ได้รบั เงินจากการขายคืนโดยอัตโนมัติ
ซึ่งสุทธิจากค่าธรรมเนียมแล้ว 2,369.05 บาท
6. เมื่อ NAV ปรับขึ้ นผ่านจุด 12.00 บาท เป็ น 12.30 บาท บริษทั จัดการจะ
 รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากนาย ก เป็ นอัตราส่วน 50% ของมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้ น
จากการคํานวณโดยใช้มูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนี้ กับมูลค่าเงิน
ลงทุน ณ วันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งล่าสุดซึ่งคํานวณโดยใช้จาํ นวนหน่ วยลงทุน
คงเหลื อ จากการรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ครั้ง ล่ า สุ ด ทํา ให้น าย ก ได้รับ เงิ น จากการขายคื น โดย
อัตโนมัติซึ่งสุทธิจากค่าธรรมเนียมแล้ว 1,365.31 บาท
 รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากนาย ข เป็ นอัตราส่วน 50% ของมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้ น
จากการคํานวณโดยใช้มูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนี้ กับมูลค่าเงิน
ลงทุน ณ วันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งล่าสุดซึ่งคํานวณโดยใช้จาํ นวนหน่ วยลงทุนที่
สุทธิจากการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ทําให้นาย ข ได้รบั เงินจากการขายคืนโดยอัตโนมัติซึ่งสุทธิ
จากค่าธรรมเนียมแล้ว 6,019.55 บาท
การจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือ การไม่ขาย
ไม่รบั ซื้ อคืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ ที่ระบุในโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ งั ่ ขายคืน
โดยคํานวณจากราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันที่บริษัทจัดการได้รบั คําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจํานวนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที่สงั ่ ขายคืน
โดยคูณจํานวนหน่ วยลงทุนด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิ้ นวันทําการรับซื้ อคืนนั้น
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืน
ด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิ้ นวันทําการรับซื้ อคืนนั้น
คําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ งั ่ ขายคืนมี
จํานวนหน่ วยลงทุนตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืน
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็ นผลให้หน่ วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนมีมูลค่าตํา่ กว่ามูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํา่ บริษัทจัดการอาจดําเนิ นการรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
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ในกรณี ที่จาํ นวนหน่ วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดที่ ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุ นมีอยู่ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นประสงค์จะขายคืนหน่ วย
ลงทุนทั้งหมดตามจํานวนเท่าที่ปรากฏอยูต่ ามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้ อได้จากจํานวนเงินสดของกองทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ขายคืน
การชําระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผขู ้ ายคืนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทํา
การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตามวิธีการที่ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื่ออํานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นในอนาคต เช่ น E-Wallet เป็ นต้น ทั้งนี้ กรณี ท่ี บริษัท
จัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยทราบล่วงหน้าใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สําหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและ
ผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (First In, First Out : FIFO) โดย
จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการออม
ไม่ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี หาก
การลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกําหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
คําสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่ างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนํ าใบคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 ของทุกวันทําการซื้ อขาย
2. สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ ต
กสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 ของทุกวันทําการซื้ อขาย โดย
สามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 ของทุกวันทําการซื้ อขาย โดย
สามารถดาวน์ โ หลดแอปพลิ เ คชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store
(Android)
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การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการออม
ไม่ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี หาก
การลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกําหนด
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับ
กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการอื่น
(1) กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมออกจากบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ระบุ
จํานวนเงินหรือจํานวนหน่ วยลงทุนที่ตอ้ งการ พร้อมทั้งสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการกําหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้วนํ าไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
(2) กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมเข้าบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการได้ โดยขอรับหนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วย
ลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสัง่ ซื้ อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทําการ โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบคําสัง่ ซื้ อเพื่อการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
สําหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน
คําขอเปิ ดบัญชี กองทุ นพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุ นหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน
ปั จจุบนั บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างชนิ ดหน่ วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน
ได้
ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมไปยังหน่ วยลงทุนชนิ ดอื่นไม่ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุน
ตามกฎหมาย ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากการลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กฎหมายภาษีอากรกําหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในกรณีที่เลิกกองทุน
การดําเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวบริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมอบหมายให้บริษัท
จัดการเป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวม หากไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะดําเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษี อากร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
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วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้ อขายภายในระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด สําหรับการ
สัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับหลังระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซื้ อขายใด
บริษัทจัดการจะทํารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทําการซื้ อขายถัดไป
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนได้ทุกวันทําการซื้ อขายภายในระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะปิ ดรับคํา สัง่ สับเปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น เป็ นการชัว่ คราวตามที่ บ ริ ษั ท จัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบก่อนการปิ ดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ชัว่ คราวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วนั ชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทําการ
ซื้ อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทํารายการซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทําการซื้ อ
ขายถัดไป ซึ่งอาจเกินระยะเวลาที่กาํ หนดได้
เว้นแต่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในกรณี ดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออมที่ผูถ้ ือ หน่ วย
ลงทุ นประสงค์จะซื้ อหน่ วยลงทุ นหรื อบริ ษัทจัดการที่ รับผิ ดชอบดําเนิ นการดังกล่ าวตามที่ ระบุ ไว้ในคําขอ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนั บแต่วนั ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนได้รบั คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้วดังกล่าว
ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังต่อไปนี้
1) การกําหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทําการซื้ อ
ขายที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและ
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทาํ รายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หัก
ด้วยค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
2) การกําหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทําการ
ซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางหรือ ณ สิ้ นวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื้ อขายที่บริษัท
จัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(3) การสับเปลี่ยนระหว่างชนิ ดหน่ วยลงทุน
(3.1) กรณี เป็ นชนิ ดหน่ วยลงทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทําการซื้ อขายที่บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการ
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หรื อ ผู ้ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ได้ทํา รายการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น แล้ว หัก ด้ว ย
ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
(3.2) กรณีเป็ นชนิ ดหน่ วยลงทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทําการที่คาํ นวณมูลค่าหน่ วย
ลงทุนของชนิ ดหน่ วยลงทุนต้นทางที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ได้รับ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทาํ รายการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
สิทธิในหน่วยลงทุน
สิทธิในหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางได้รบั ชําระเงิน
ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาํ สัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ งดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มี เ หตุ จํา เป็ นทํ า ให้ไ ม่ ส ามารถจํา หน่ า ย จ่ า ยโอน หลั ก ทรั พ ย์ห รื อ ทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น ได้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาํ ให้กองทุนไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาํ สัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
การเลื่ อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นตามข้างต้น บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนั บแต่วนั ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาํ สัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาํ สัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตาม
ข้อ 2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ดําเนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามลําดับวันที่
ส่งคําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
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การไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ่งที่รบั ไว้แล้ว
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขาย
คื น หน่ ว ยลงทุ น (suspension of dealings) ได้ด ้ว ยเหตุ อื่ น ใดดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง ไม่ เ กิ น กว่ า กรณี ที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
แก่ผูล้ งทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
(1) การกระทําที่ เ ป็ นความผิ ดมูลฐานหรื อความผิ ดฐานฟอกเงิ นตามกฎหมายเกี่ย วกับการป้ อ งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคัญ
2. อยูใ่ นระหว่างดําเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนภายใต้การจัดการของตน
อันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุ นได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์
และการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้
กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด
กรณีหนึ่ ง ดังนี้
1. บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อ
ความรับผิ ดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ หรื อมีผลกระทบในอนาคตต่ อการลงทุ น ของ
กองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) ได้
2. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่
จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา
หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและดํ
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวรหรื อ
ยกเลิกหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม ในกรณี ที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี และ/หรือมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของชนิ ดหน่ วยลงทุนดังกล่าวลดลงเหลือ
น้อยกว่า 300 ล้านบาทในวันทําการใดและ/หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของชนิ ดเพื่อการออมที่เหลืออยู่ท้งั หมดมี
การลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดและ/หรือเงื่อนไขอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้
สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นชนิ ดผูล้ งทุ นกลุ่ มพิเศษเป็ นการ
ชัว่ คราวหรือถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับ
แต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ช่องทางการทราบข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้ อคื น
หน่วยลงทุน และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ที่ โทร. 0 2888 8888
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการ
มีดุลยพินิจที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
- เครื่องมือการกําหนดให้ผลู ้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาํ หนด (liquidity fee) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee
คือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่ วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity
Fee คือ 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กําหนด
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุน
และค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ ในการขายสิ น ทรัพ ย์ข องกองทุ น และปริ ม าณการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น รวมทั้ง การ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดย
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจาก
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
4. ค่ า ธรรมเนี ย ม Liquidity Fee ที่ เ รี ย กเก็ บ ได้จ ะนํ า กลับ เข้า กองทุ น อย่า งไรก็ ต ามการใช้เ ครื่ อ งมื อ นี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุน ต่ อไป
เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาการถื อ ครองหน่ ว ยลงทุ น ในแต่ ล ะครั้ง ที่ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มนี้ ได้ต ามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลด
มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้
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ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตาํ ่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่ บริ ษัท
จัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
กองทุ นรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุ นปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (swing pricing) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบตั ิ Full swing pricing และ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งกําหนดอัตราที่จะใช้ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ย
สูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing
Threshold โดยมี ห ลัก การในการพิจ ารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริ ษัท จัด การกําหนด โดย
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขาย
สิ นทรัพย์ของกองทุ น และปริ มาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นรวมทั้งการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นเข้าออกของ
กองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่ มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ าที่
สามารถทําได้ เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทําการซื้ อขายใดที่สดั ส่วน
ของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกิน
กว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณ
จากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษั ท จัด การจะไม่ ใช้เ ครื่ องมื อ Swing Pricing พร้อ มกับ เครื่ องมื อ Anti-Dilution
Levies – ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง และ Swing Threshold ใน
แต่ละครั้งที่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่ม
ได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาํ ระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทําการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดําเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาํ ระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะนําข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs และกําหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขาย
หน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของ
บริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทําการซื้ อขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มี
ค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่ บริ ษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุ ทธิ ของกองทุ น
คํานวณจากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in)
หัก ด้ว ยมูล ค่ า การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (redemption) และหัก ด้ว ยมูล ค่ า การสับ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ นออก
(switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกําหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
(2) กรณีที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน 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. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs จากผูท้ ี่ทาํ รายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนเข้า หรือผูท้ ี่ทาํ รายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก เพียงฝั ่งใดฝั ่งหนึ่ งที่เกิน
ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียก
เก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีขอ้ กําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่
ทํารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือรายที่ทาํ รายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาํ ระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทําการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้ น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาํ เนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวัน
ทําการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาํ ระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนํ าข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
- การกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 5 วันทําการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของ
ตราสาร ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุ น และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
รวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุนหรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
2. บริ ษั ท จัด การอาจพิ จารณาใช้เ ครื่ อ งมือ Notice Period ร่ ว มกับ เครื่ องมื อ Liquidity Fee, Swing Pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หากบริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วว่า การใช้งานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอน
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หน่ วยลงทุนที่เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้ องกันผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม
จากต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทาํ ให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปฏิบัติกบั คําสัง่ ที่ได้รบั จากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคําสัง่ ที่ได้รบั ตามปกติในวันที่ทํารายการด้วย
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ ตอ้ งแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ใน
โครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้ง
ล่วงหน้า ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตาํ ่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตาํ ่ กว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิน 15 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ดว้ ย Gate
Threshold ได้ บริ ษั ท จัด การมีห ลัก การในการพิ จารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษั ท จัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออก
ของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษทั จัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็ จจริงที่ มีอยู่และหรือสมมติ ฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว
Redemption Gate จะใช้เ ฉพาะวัน ทํา การซื้ อขายใดที่ สัด ส่ ว นของมูลค่ าการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น สุ ท ธิ ของ
กองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน
(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่ วน (pro-rata basis) ของคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นและคําสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก ณ วันที่ ใช้
Redemption Gate
4. คํา สัง่ ขายคื นหน่ วยลงทุ น และคําสัง่ สับเปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ออกส่ วนที่ เหลื อ บริ ษั ท จัด การจะนํ าไปทํา
รายการในวันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
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และคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสัง่ ส่วนที่
เหลือได้เมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสัง่ ดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิ ดใช้
ระบบ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริ ษัทจัดการจะทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate
ตามราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทําการรับซื้ 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. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริ ษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรับ เพิ่ ม หรื อ ลดเพดานการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตาํ ่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขั้นตํา่ ที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับ
เพิ่มหรือลดระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการ
กําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนิ นการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาํ หนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกทั้งหมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และจะแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสัง่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนํ าข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคําสั ่งซื้ อหรือคําสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการสามารถดําเนิ นการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จําเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่ องจากเหตุ
จําเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่ งดังนี้
1. ไม่สามารถจําหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
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ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
- การดําเนินการในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี้ (side pocket)
โดยบริ ษัทจัดการกองทุ นรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
การกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนในกรณี ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ
มูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น รวมประสบปั ญ หาขาดสภาพคล่ อ ง หรื อ ไม่ ส ามารถจํา หน่ า ยได้ด ้ว ยราคาที่
สมเหตุสมผล เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคํานวณมูลค่า
หน่ วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น 0 และให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียน ณ วันที่ได้
บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็ นผูม้ ีสิทธิที่จะได้รบั เงินภายหลังจากที่สามารถจําหน่ ายทรัพย์สินนั้นได้
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สิทธิและข้อจํากัดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อจํากัดการใช้สิทธิออกเสียง
ในกรณี ที่มีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วย
ลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
ข้อจํากัดในการโอน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้แก่ทายาทหรือผูร้ บั ประโยชน์ตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคําสัง่ ศาล
4. การโอนอันเนื่ องมาจากการบังคับจํานําหน่ วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุ มตั ิให้โอนได้
นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนนอกเหนื อจากกรณีที่ระบุขา้ งต้น
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายื่นคําขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียน
พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามข้อ 1 สําหรับการโอนหน่ วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4
ผูร้ ับโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมาติดต่อนายทะเบียนด้วยตนเองพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตาม
กฎหมาย
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั
โอนหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทําการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยัง
ผูร้ บั โอนภายใน 30 วันนับแต่วนั รับคําขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดง
สิทธิตามกําหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุนไม่
ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้
1. การโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย
การป้ องกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรื อ มี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม จะไม่สามารถนําหน่ วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่ าย จ่าย โอน จํานํา
หรือนําไปเป็ นประกันได้
3. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เนื่ องจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่มี
สิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้ น และไม่มีสิทธินําหน่ วยลงทุนไปจํานําเป็ นหลักประกัน

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนี้ มีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ น
หลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและลงลายมือชื่อ
ในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
(รายละเอียดตามข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการในหัวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน”)
ช่องทางการร้องเรียนของผูล้ งทุน
ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 1207, 0 2033 9999 หรือ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2230 2240-1
ช่องทางตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษทั จัดการ
ผู ้ล งทุ น สามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและการดํา เนิ น การใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและการ
ดํ า เนิ น การใช้สิ ทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุ มผู ้ถื อหุ ้นได้ตามวิ ธี การที่ ประกาศใน website ของบริ ษั ทจัดการ
(www.kasikornasset.com)
นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี
การวางทรัพย์สาํ หรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาํ เนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่
อยูข่ องบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาํ เนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด
ที่ อยู่: 400/22 อาคารธนาคารกสิ กรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุน
รายชื่อคณะกรรมการ
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดํารงชิตานนท์
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

จํานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
จํานวน 234 กองทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
1,040,765,803,100.21 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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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

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 ายจัดการกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท ด้านการเงินและการ
คุณจรัสรักษ์
ลงทุน,
วัฒนสิงหะ
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศ
อังกฤษ
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน

ประสบการณ์การทํางาน
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, บลจ. กสิกรไทย
จํากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการการลงทุน
(ตราสารทุน), บมจ. อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี.พี.
ประกันชีวิต
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสํารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- Master of Finance and
คุณธิดาศิริ ศรีสมิต
Investment, Exeter University,
United Kingdom
- Bachelor of Science in Statistics,
Economics and Business,
Chiang Mai University

คุณนฤมล
ว่องวุฒิพรชัย

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ,
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาอิเลคทรอนิ คส์,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร ลาดกระบัง

คุณนินทั ธ์ วงศ์เสงี่ยม - ปริญญาโท บริหารการเงิน,
มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน

ประสบการณ์การทํางาน
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จํากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จํากัด
- 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
- Associate Chief Investment Officer
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารทุน,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุนและวิจยั ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- รองผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุนและวิจยั
, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- หัวหน้าส่วน ฝ่ ายจัดการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสํารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณพักตร์พริ้ ง
พูไ่ พจิตรกุล

คุณกอบพร กุลสุรกิจ

คุณสุธี เลิศสาครศิริ

คุณธีรวัฒน์
บรรเจิดสุทธิกุล

คุณวินิทร ผ่องใส

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน

- Master of Science in Finance
(International Programme)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Arts in English for
Careers, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตร์และ
การบัญชี ภาควิชาการธนาคารและ
การเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการเงิน
(International Programme)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตร์และ
การบัญชี ภาควิชาสถิติ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business
Administration, UCLA,
United States
- ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Science in Industrial
Engineering, Purdue University,
United States

ประสบการณ์การทํางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายงานลงทุน,
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายงานลงทุน,
บลจ. ฟิ นันซ่า จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. ภัทร จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน, บริษัท อเมริกนั อินเตอร์
แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. ทหารไทย
จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. ธนชาต จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. วรรณ จํากัด

- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- MSc in Finance
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
Lancaster University, United Kingdom ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสํารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาควิชาการธนาคารและการเงิน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทํางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด

ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสํารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888
 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000
 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 1558 กด #9
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-777-7777
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
 ธนาคารออมสิน โทร. 1115
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โทร. 02-261-3344
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โทร. 02-274-9400
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า Unit-Link โทร. 02-274-9400
 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด โทร. 02-820-0100
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จํากัด โทร. 02-026-5100
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด โทร. 02-107-1860
 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) โทร. 1351
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด โทร. 02-695-5555
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทร. 02-672-5999
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) โทร. 02-648-1111
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-841-9000
กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-857-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด โทร. 02-088-9100, 02-343-9500
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด โทร. 02-633-6000 กด 5
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด โทร. 02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด โทร. 02-697-3700
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทร. 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9797
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02-680-1111, 02-680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จํากัด โทร. 02-660-6666
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด โทร. 02-207-2100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด โทร. 02-861-5508
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด โทร. 1240 กด 8

รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน สําหรับกองทุน K-STAR-C(A)
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
รายชื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
นายทะเบียนของกองทุน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2230 2240-1
นอกจากหน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนด้วย

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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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 จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)
- การลงทุนในหน่ วย CIS
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 10
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 20
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอนั ดับความ
น่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในทรัพย์สินของผูอ้ อก/คู่สญ
ั ญาใน
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 10
ประเทศที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้
อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการ ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
หนึ่ ง
อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ลงทุนรวมกัน
ร้อยละ 45
ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือ
ไม่เกิน
เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
- การทําธุรกรรม reverse repo
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
- การทําธุรกรรม securities lending
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
- การลงทุนในตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้ อขายใน
ลงทุนรวมกัน
ร้อยละ 15
SET / ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยูใ่ นกระดานซื้ อขาย
ไม่เกิน
หลักทรัพย์สาํ หรับสําหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET /
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN (puttable/
callable bond) ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสาร
และ/หรือผูอ้ อกตราสารตํา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้
(non-investment grade / unrated) (total SIP)
- การลงทุนในหน่ วย CIS
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 20
- การลงทุนในหน่ วย property
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 15
- การทําธุรกรรม derivatives มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ ลงทุนไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
ลดความเสี่ยง (hedging)
- การทําธุรกรรม derivatives ที่มใิ ช่เพื่อการลดความ
global exposure limit
เสี่ยง (non-hedging)
กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
- การลงทุนในหุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ่ ง
ลงทุนไม่เกิน ร้อยละ 25 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
- การลงทุนในการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่ง
ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน
หนี้ กึ่งทุน ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
(financial liability) ของ
ผูอ้ อกตราสารรายนั้น
- การลงทุนในหน่ วย CIS / infra / property
ลงทุนไม่เกิน
1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วย
CIS / infra / property

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม เป็ นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
รายการที่เรียกเก็บ
อัตราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 62/63
ปี 63/64
ปี 64/65
(3)
1. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได้
 ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 2.0063
2.01
- K-STAR-A(A)
2.00
2.01
ไม่เกิน 2.0063
2.01
2.00
2.01
- K-STAR-A(R)
ไม่เกิน 2.0063
2.01
2.00
2.01
- K-STAR-I(D) *
ไม่เกิน 2.0063
1.87
1.87
1.87
- K-STAR-SSF **
ไม่เกิน 2.0063
- K-STAR-C(A) ***
ไม่เกิน 0.1070
0.03
0.03
0.03
 ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1338
0.13
0.13
0.13
 ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ตามที่จ่ายจริง
1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยรวมทั้งหมดที่
แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ประมาณการไม่ได้
 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้ง ไม่เกิน 1.07% ของ
จํานวนเงินทุนของ
แรก
โครงการ
ไม่เกิน 1.07% ของ
0.00
 ค่าโฆษณาภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ครั้งแรก
ตามที่จ่ายจริง
0.01
 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ จัดส่ง
รายงานถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.01
0.01
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (4)
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทั้งหมด(5)
- K-STAR-A(A)
ไม่เกิน 3.3170 ต่อปี
2.18
2.17
2.19
- K-STAR-A(R)
ไม่เกิน 3.3170 ต่อปี
2.18
2.17
2.19
- K-STAR-I(D) *
ไม่เกิน 3.3170 ต่อปี
2.18
2.17
2.19
- K-STAR-SSF **
ไม่เกิน 3.3170 ต่อปี
2.04
2.04
2.05
- K-STAR-C(A) ***
ไม่เกิน 3.3170 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
0.49
0.39
0.25
(1)
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
2.1. ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 2.00
0.50
0.50
0.50
- K-STAR-A(A)
0.50
0.50
0.50
ไม่เกิน 2.00
- K-STAR-A(R)
0.50
0.50
0.50
ไม่เกิน 2.00
- K-STAR-I(D) *
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ไม่เกิน 2.00
- K-STAR-SSF **
ไม่เกิน 2.00
- K-STAR-C(A) ***
กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน

39

รายการที่เรียกเก็บ
2.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
- K-STAR-A(A)
- K-STAR-A(R)
- K-STAR-I(D) *
- K-STAR-SSF **
- K-STAR-C(A) ***
2.3. ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
- K-STAR-A(A)
- K-STAR-A(R)
- K-STAR-I(D) *
- K-STAR-C(A) ***
- K-STAR-SSF **
• สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า

อัตราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 62/63
ปี 63/64
ปี 64/65
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
-

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
-

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
-

อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือ
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
เป็ นไปตามค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนในขณะนั้น

สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
- ไปยัง SSF บลจ.อื่น
ไม่เกิน 1.50
1.50
1.00****
- ไปยัง SSF ภายใน บลจ.กสิกรไทย
ไม่เกิน 1.50
ยกเว้น
ยกเว้น
2.4. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อน
ระยะเวลาถือครองที่กาํ หนดในโครงการ
(Exit Fee) กรณีถือครองหน่ วยลงทุนน้อย
กว่า 1 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
- K-STAR-A(A)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
- K-STAR-A(R)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
- K-STAR-I(D) *
ไม่เกิน 1.50
1.50
ยกเว้น*****
- K-STAR-SSF **
ไม่มี
- K-STAR-C(A) ***
3. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ตามทีจ่ า่ ยจริง)
3.1 ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกําหนด
- K-STAR-A(A)
อัตราที่นายทะเบียนกําหนด
- K-STAR-A(R)
อัตราที่นายทะเบียนกําหนด
- K-STAR-I(D) *
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่ วยลงทุนได้
- K-STAR-SSF **
อัตราที่นายทะเบียนกําหนด
- K-STAR-C(A) ***
3.2 ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
อัตราที่นายทะเบียนกําหนด
หน่ วยลงทุน
3.3 ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ ื้ อ
อัตราที่สถาบันการเงินกําหนด
หน่ วยลงทุน
•

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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1.00
ยกเว้น

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ยกเว้น
-

รายการที่เรียกเก็บ
3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้
บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนิ นการ
ให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ
นอกเหนื อจากกรณีปกติ

อัตราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 62/63
ปี 63/64
ปี 64/65
อัตราตามอัตราที่จ่ายจริง

* หน่ วยลงทุนชนิ ดผูล้ งทุนสถาบัน (K-STAR-I(D)) เริ่มเสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 1 พ.ย. 2562 เป็ นต้นไป
** หน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม (K-STAR-SSF) เริ่มเสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 8 พ.ค. 2563 เป็ นต้นไป
*** หน่ วยลงทุนชนิ ดผูล้ งทุนกลุ่มพิเศษ (K-STAR-C(A)) เริ่มเสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็ น
ต้นไป
**** บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน กรณีสบั เปลี่ยนไปยัง SSF บลจ.อื่น ใน
อัตรา 1.00% ของมูลค่าหน่ วยลงทุน ตั้งแต่วนั ที่ 15 มี.ค. 2564 เป็ นต้นไป
***** บริษัทจัดการยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง (Exit Fee) สําหรับการถือ
ครองตํา่ กว่า 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 11 พ.ย. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2565
(1) บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายดังกล่ าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรา
ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยของรอบระยะเวลาย้อ นหลัง 1 ปี นั บ แต่ วัน ที่ บ ริ ษั ท จัด การเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้ น
(2) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่หกั จากกองทุนรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว
(3) มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น ทั้ง หมดของกองทุ น หัก มู ล ค่ า หนี้ สิ น ทั้ง หมด ทั้ง นี้ มู ล ค่ า หนี้ สิ น ทั้ง หมดไม่ ร วมถึ ง
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(5) ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจาการซื้ อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อันดับ

ชื่อ

ค่านายหน้า
(บาท)

อัตราส่วน
ค่านายหน้า

1

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

3,492,778.56

24.47%

2

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

1,122,015.51

7.86%

3

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

1,076,552.57

7.54%

4

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

1,071,967.69

7.51%

5

บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

1,009,077.63

7.07%

6

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

943,936.74

6.61%

7

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

899,529.67

6.30%

8

บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

603,881.08

4.23%

9

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

584,439.45

4.09%

10

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

564,108.74

3.95%

11

อื่นๆ

2,907,494.67

20.37%

รวม

14,275,782.31

100.00%

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน

43

รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (ต่อ)

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (ต่อ)

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน

45

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน กับเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน–A ชนิดสะสมมูลค่า (K-STAR-A(A))
(1) ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทนิ ย้อนหลัง
(% ต่อปี )
ปี
2560* 2561 2562 2564 2565
ผลตอบแทนกองทุนรวม

6.99

-7.85

5.45

-8.51

19.50

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

4.05

-8.08

4.27

-5.23

17.67

8.83 12.26 9.84 29.66 12.80
ความผันผวน (Standard deviation)
ของผลการดําเนินงาน
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้ วัด** 7.75 12.05 9.40 29.92 12.05
*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดําเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดําเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่ตน้ ปี 3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จดั ตั้ง
(%)
(%)
(%)
(%)
(%ต่อปี ) (%ต่อปี )
ผลตอบแทนกองทุนรวม
-0.03
-0.19
6.18
7.90
3.11
2.78
ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**
1.99
-0.05
7.78
7.28
3.95
2.94
ความผันผวน (Standard deviation)
ของผลการดําเนินงาน
ความผันผวน (Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด**

13.04

13.89

12.94

12.43

19.87

17.20

12.00

12.91

11.90

11.25

19.69

17.00

** ตัวชี้ วัดของกองทุน คือ ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
*** ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัด ผลการดําเนิ น งานของกองทุ นรวมฉบับนี้ ได้จัด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนิ นงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุ น K-STAR-A(A) เคยมี ผ ลขาดทุ นสู ง สุด ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง (Maximum Drawdown) ในช่ ว งเวลา 5 ปี
(หรื อ นั บ ตั้ง แต่ จัด ตั้ง ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ที่ จัด ตั้ง ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น มาไม่ ถึ ง 5 ปี ) จนถึ ง วัน สิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -37.21%

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน–A ชนิดรับซื้ อคืนอัตโนมัติ (K-STAR-A(R))
(1) ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทนิ ย้อนหลัง
ปี

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

(% ต่อปี )
2562 2563

ผลตอบแทนกองทุนรวม

41.30

0.66

14.51

-4.14

19.84

20.99

-7.97

5.41

-8.51

19.50

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด*

40.53

-3.63

19.12 -11.23 23.85

17.30

-8.08

4.27

-5.23

17.67

13.82

22.55

14.16

14.17

15.37

7.48

12.26

9.84

29.67

12.80

12.72

20.92

13.03

13.73

14.21

6.43

12.05

9.40

29.92

12.05

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

2564

(2) ผลการดําเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่ตน้ ปี 3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
ตั้งแต่จดั ตั้ง
(%)
(%)
(%)
(%)
(%ต่อปี ) (%ต่อปี ) (%ต่อปี ) (%ต่อปี )
ผลตอบแทนกองทุนรวม -0.03
-0.19
6.18
7.90
3.11
4.73
7.71
9.79
ผลตอบแทนตัวชี้ วัด*
1.99
-0.05
7.78
7.28
3.95
4.37
7.15
9.27
ความผันผวน
(Standard deviation)
13.04
13.89
12.94
12.43
19.87
16.68
16.27
20.25
ของผลการดําเนินงาน
ความผันผวน
(Standard deviation)
12.00
12.91
11.90
11.25
19.69
16.46
15.64
18.56
ของตัวชี้ วัด*
* ตัวชี้ วัดของกองทุน คือ ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
** ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต
*** เอกสารการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุ นรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนิ นงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุน K-STAR-A(R) เคยมี ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่ วงเวลา 5 ปี
จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -37.32%

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน–I ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (K-STAR-I(D))
(1) ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทนิ ย้อนหลัง
(% ต่อปี )
ปี
2562* 2563 2564
ผลตอบแทนกองทุนรวม

-0.74

-8.50

19.49

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-1.05

-5.23

17.67

29.66

12.80

29.92

12.05

ความผันผวน (Standard deviation)
10.84
ของผลการดําเนินงาน
ความผันผวน (Standard deviation)
10.39
ของตัวชี้ วัด**

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดําเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดําเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่ตน้ ปี 3 เดือน 6 เดือน
(%)
(%)
(%)
ผลตอบแทนกองทุนรวม
-0.02
-0.19
6.19
ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**
1.99
-0.05
7.78

1 ปี
(%)
7.89

ตัง้ แต่จดั ตั้ง
(%ต่อปี )
3.20

7.28

4.67

ความผันผวน (Standard deviation)
13.04
13.89
12.94
12.43
20.99
ของผลการดําเนินงาน
ความผันผวน (Standard deviation)
12.00
12.91
11.90
11.25
20.84
ของตัวชี้ วัด**
** ตัวชี้ วัดของกองทุน คือ ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
*** ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัด ผลการดําเนิ น งานของกองทุ นรวมฉบับนี้ ได้จัด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนิ นงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุ น K-STAR-I(D) เคยมี ผ ลขาดทุ น สู ง สุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง (Maximum Drawdown) ในช่ ว งเวลา 5 ปี
(หรื อ นั บ ตั้ง แต่ จัด ตั้ง ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ที่ จัด ตั้ง ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น มาไม่ ถึ ง 5 ปี ) จนถึ ง วัน สิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -35.23%

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน ชนิดเพื่อการออม (K-STAR-SSF)
(1) ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทนิ ย้อนหลัง
2563*

(% ต่อปี )
2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

11.05

19.66

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

16.38

17.67

ปี

ความผันผวน (Standard deviation)
20.21
ของผลการดําเนินงาน
ความผันผวน (Standard deviation)
19.17
ของตัวชี้ วัด**

12.80
12.05

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดําเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดําเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่ตน้ ปี 3 เดือน 6 เดือน
(%)
(%)
(%)
ผลตอบแทนกองทุนรวม
0.02
-0.16
6.25
ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**
1.99
-0.05
7.78

1 ปี
(%)
8.04

ตัง้ แต่จดั ตั้ง
(%ต่อปี )
14.77

7.28

17.55

ความผันผวน (Standard deviation)
13.04
13.89
12.94
12.43
15.55
ของผลการดําเนินงาน
ความผันผวน (Standard deviation)
12.00
12.91
11.90
11.25
14.65
ของตัวชี้ วัด**
** ตัวชี้ วัดของกองทุน คือ ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
*** ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัด ผลการดํา เนิ น งานของกองทุ น รวมฉบับ นี้ ได้จัด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการวัด ผลการ
ดําเนิ นงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุ น K-STAR-SSF เคยมี ผ ลขาดทุ น สู ง สุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง (Maximum Drawdown) ในช่ ว งเวลา 5 ปี
(หรือนับตั้งแต่จดั ตั้งชนิ ดหน่ วยลงทุน ในกรณีที่จดั ตั้งหน่ วยลงทุนมาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผ่านมา เท่ากับ -16.21%

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ทริสเรทติ้ ง จํากัด
ทริสเรทติ้ งใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาวจํานวน 8
อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับตํา่ สุด โดยตราสารหนี้ ระยะกลาง
และยาวมีอายุต้งั แต่ 1 ปี ขึ้ นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํา่ ที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงตํา่ มาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับตํา่ บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจ
มีความสามารถในการชําระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน
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คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ จํากัด
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดงั นี้
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน (Investment Grade)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุด และมีความเสี่ยงตํา่ ที่สุด มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํา่ มาก มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตํา่ มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สูงกว่า มี
ความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตํา่ สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตใน
ระดับน่ าลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings)
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสําหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถขั้น สู ง สุ ด ในการชํ า ระหนี้ ตามเงื่ อ นไขของตราสารตรงตามกํา หนดเมื่ อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศ
ซึ่งกําหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สาํ หรับอันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กบั ตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “+”
แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่ าเชื่อถือที่กาํ หนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่
อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถใน
การชําระหนี้ ดังกล่าวจะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

กองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน

53

คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสําหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกําหนดโดย
ฟิ ทช์ โ ดยอั น ดั บ ความน่ าเชื่ อ ถื อ นี้ จะมอบให้กั บ อั น ดั บ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง “น้ อ ยที่ สุ ด ”
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
โดยระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารหนี้ อื่นที่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
’A’ แสดงถึ งระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเที ยบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชําระหนี้ โดยตรงตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึ ง ระดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อขั้นปานกลางเมื่ อเปรี ย บเที ย บกับผูอ้ อกตราสารอื่น ในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชําระหนี้ ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้
อื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้ พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยก
ความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้
เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถื อสําหรับประเทศหนึ่ งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเที ยบกัน
ภายในอันดับความน่ าเชื่ อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับ ความ
น่ าเชื่อถืออันดับ ”AAA(tha)” หรืออันดับที่ตาํ ่ กว่า “CCC(tha)” สําหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aaa มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Moody’s บริษัทผูอ้ อก
ตราสารมีความสามารถในการชําระหนี้ สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชําระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ ได้รับการจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่ มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทําให้ความสามารถในการชําระหนี้ ของบริษัท
ผูอ้ อกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชําระหนี้
น้อยกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตํา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความ
เสี่ยงจากความไม่แน่ นอนในการดําเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชําระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชําระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชําระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชําระหนี้ หรือความตั้งใจในการชําระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิ ตจาก Aa ถึ ง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่ อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่ างของคุ ณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Short-Term Bank Deposit Ratings
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงความสามารถในการชําระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สําหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก
ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชําระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สําหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และ
มีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชําระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สําหรับเงินฝากนั้ นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชําระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับ “Not Prime” สําหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตํา่ หรือน่ ากังวลและ
มีความไม่แน่ นอนในความสามารถในการชําระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AAA มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Standard & Poor’s
บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชําระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชําระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ ได้รับการจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่ มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทําให้ความสามารถในการชําระหนี้ ของบริษัท
ผูอ้ อกตราสารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชําระหนี้
น้อยกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตํา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความ
เสี่ยงจากความไม่แน่ นอนในการดําเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชําระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชําระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชําระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชําระหนี้ หรือความตั้งใจในการชําระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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การซื้ อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้า
ประกัน ชี วิ ต ที่ บ ริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต กํา หนด ทั้ง นี้ การซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น ควบกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต อาจมี
ข้อกําหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื้ อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อนตัดสินใจ และบริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้ อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน (omnibus account)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (UnitLinked Life Policy) ได้ ทั้งนี้ บริ ษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้ อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงั นี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้
(1) มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขน้ั ตํา่
ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้ น บริษัทจัดการไม่กาํ หนดมูลค่าขั้นตํา่ ของการสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุ น มู ล ค่ า ขั้ น ตํ ่า ของการขายคื น หน่ วยลงทุ น มู ล ค่ า หน่ วยลงทุ น คงเหลื อ ในบั ญ ชี ข้ั น ตํ ่า
อย่างไรก็ตาม แบบประกันชี วิตควบการลงทุ น มีส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกัน ที่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น
สามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เลือก
สัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งแบบ
ประกันชีวิตควบการลงทุนนี้ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น
ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตอาจมีขอ้ กําหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่
ขายคืน จํานวนหน่ วยลงทุนขั้นตํา่ ของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชี ข้นั ตํา่ และจํานวน
หน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํา่ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้ อขายหน่ วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
และหรือเอกสารประกอบการขายที่จดั ทําโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็ นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสัง่ ซื้ อจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวติ ได้รบั เอกสารและเงินจองซื้ อครบถ้วน และได้พิจารณา
อนุ มตั ิกรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทาํ รายการขาย
หน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน โดยผูล้ งทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้
เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคํา
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนของผูล้ งทุน ในกรณี ที่บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อ
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หน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต และหรือคําสัง่ ดังกล่าวหรือผูล้ งทุนเป็ น
บุ คคลที่ อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทําผิ ด การทําธุ รกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุ นการก่อการร้าย หรือผูล้ งทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิต
มีขอ้ สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
(3) การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(3.1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ผ่านบริษัทประกันชีวติ ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํา่ ในการขายคืนหน่ วยลงทุน เงื่อนไขใน
การขายคืนหน่ วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่ วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม
ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และหรือเอกสารการขายที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต
โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด และคําสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุน สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนโดยระบุเป็ นจํานวนหน่ วย
ลงทุ น โดยใช้แ บบฟอร์ม ของบริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นแบบฟอร์ม หรื อ ในกรมธรรม์
(3.2) การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจดําเนิ นการขายคืนหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติเป็ นประจําทุกเดือนเพื่อนํ าค่าขายคืน หน่ วย
ลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ และค่าธรรมเนี ยมการบริหารกรมธรรม์ ตาม
อัตราและวิธีการที่กาํ หนดในกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวติ จะ
เ ปิ ด เ ผ ย ใ น เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข า ย ที่ ผู ้ ถื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น ไ ด้ รั บ จ า ก บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น ชี วิ ต
(4) การชําระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้
เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามข้อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกําหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชําระเงิน
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษัทจัดการให้แก่ผูล้ งทุนที่ซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วันทํา
การนั บตั้งแต่วนั ถัดจากวันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และมีวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนซึ่ง จะ
เป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวิตภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทําการนั บตั้งแต่วนั ถัดจากวันสัง่ ซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุน อนึ่ ง บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนตามข้อ (2) และการ
ขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้อ (3) (3.1) ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(6) การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
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ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคําสัง่ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุน
รวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็ นการทํารายการผ่าน
บริษัทประกันชีวติ การสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
หนึ่ ง (กองทุ นเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุ นของกองทุ นเปิ ดอีกกองหนึ่ ง (กองทุ นเปิ ดปลายทาง) ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการนําเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ถ้ามี) เพื่อนํ าไปชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นกองทุ นเปิ ดปลายทาง หรื อดําเนิ นการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วนเป็ นการชัว่ คราวและหรือถาวร
ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่
จํา นวนที่ ข ายคื น หน่ วยลงทุ น กองทุ น เปิ ดต้น ทางตํา่ กว่ าจํานวนขั้น ตํา่ ที่ บริ ษัท ประกันชี วิต กําหนดในการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์
ราคาขายและราคารับซื้ อคืนในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง การกําหนดราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันทํา
การที่ บ ริ ษั ท จัด การได้รับ คํา สัง่ และทํ า รายการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หัก ด้ว ยค่ า ธรรมเนี ย ม (ถ้า มี )
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การกําหนดราคาขายหน่ วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันทําการ
ซื้ อขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการได้รบั คําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนปลายทาง หรือวันทําการซื้ อขายที่บริษัทประกัน
ระบุให้เป็ นวันทําการซื้ อหน่ วยลงทุนปลายทาง โดยจะต้องเป็ นวันทําการที่บริษัทถือว่าได้รับชําระเงินค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คาํ นวณราคาขายและราคารับซื้ อคืนในการสับเปลี่ยนการถือ
หน่ วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็ นราคาที่ได้รบั การรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการตามที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดั เจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิ
ที่จะไม่ดาํ เนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์ม
หรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จาํ เป็ นต้อง
แจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
ผูล้ งทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนนั้น
ได้เสร็จสิ้ นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนภายใน
30 วัน ทํา การ นั บ แต่ วัน ที่ ไ ด้ดํา เนิ น การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น สํา หรับ กรณี ก ารสับเปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น
อัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสัง่ ครั้งแรก
หรือสรุปส่งเป็ นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนได้ตามวิธี
ที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
(7) วันและเวลาในการขายหน่ วยลงทุน รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
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ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถซื้ อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทําการที่
บริษัทประกันชีวติ กําหนด ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้ อหน่ วยลงทุน
(การชําระเบี้ ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่ วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้ โดยส่ง
คําสัง่ ตามแบบฟอร์มและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
(8) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้
เพียงอย่างเดียว ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่ วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทั้งสิ้ น
(ข) ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต ควบการลงทุ น ไม่ มี สิ ท ธิ นํ า หน่ ว ยลงทุ น ไปจํา นํ า เป็ น
หลักประกัน
(ค) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประชีวิตควบการลงทุน
ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
ขายหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่ วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่ วยลงทุน ณ วันที่
บริษัทจัดการได้รบั คําสัง่ ขายคืนและได้ทาํ รายการขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว
(ง) สิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่ องจากบริษัทประกัน
ชีวิตจะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสัง่ ซื้ อและขายหน่ วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนาม
ของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั
ข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้น
(จ) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(ฉ) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมจากฝ่ ายขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(ช) สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษทั จัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
(ซ) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ และเลขที่
ใบอนุุ ญาตตัวแทนประกันชีวิต
(ฌ) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที่ได้รบั คําแนะนําเพื่อซื้ อหน่ วย
ลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
(ญ) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือต่อ
การตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูใ่ นขัน้ ตอนการดําเนิ นการเพื่อการควบ
กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
(ฎ) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมหรือผลตอบแทนที่
ฝ่ ายขายหน่ วยลงทุ นควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้ อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้ อหรื อขายคืน
หน่ วยลงทุน เป็ นต้น
(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(ฐ) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกําหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุ นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบี ยบ และหรื อแนวทางปฏิบัติอื่นของสํานั กงานคณะกรรมการ
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กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่ วยงาน
ที่มีอาํ นาจอื่น
(9) การจัดส่งรายงานให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี ของกองทุน
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ ําเนิ นการจัดส่งรายงานหกเดื อน และรายงานประจําปี ให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
หลังจากที่ได้รบั เอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงสถานะการเงินให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
หรือร้องขอรายงานแสดงสถานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหนึ่ งครั้งโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนี ยม
(10) ค่าธรรมเนี ยมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากบริษัทประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการขายและหรือค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้กบั บริษัท
ประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณา
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติ มจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
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คําเตือน/ข้อแนะนํา
1. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุน ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ดเค สตาร์ หุน้
ทุน ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ส่ ถานะทางการเงินหรือผลการดําเนิ นงานของ บลจ. กสิกรไทย
2. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน หรือ www.kasikornasset.com
3. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฎิบตั ิตามเงี่อนไขการลงทุน
และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้รบั ภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชําระเงินเพิ่ม และ/
หรือเบี้ ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ดังนั้น ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อ
การออมให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
4. ผู ้ล งทุ น ควรตรวจสอบให้แ น่ ใ จว่ า ผู ้ข ายหน่ ว ยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้รับ ความเห็ น ชอบจากสํา นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
6. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้
ผูท้ ี่สนใจจะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้
ที่บริษัทจัดการ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัท
จัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
8. ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(connected person) และการลงทุ นตามอัตราส่ วนที่ กําหนดในวัตถุ ประสงค์การลงทุ น เป็ นต้น ได้ที่
สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
9. ผูล้ งทุ นควรลงทุนในกองทุ นเปิ ดเค สตาร์ หุน้ ทุ น เมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าและควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะทางการเงินของผูล้ งทุน
10. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และส่วนข้อมูลกองทุน
รวม
11. การพิ จ ารณาร่ า งหนั ง สื อ ชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิ ไ ด้เ ป็ นการแสดงว่ า
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน หรือได้
ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
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