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กองทุนเปิ ดเค Sustainable ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
K Sustainable Fund Not for Retail Investors : K-SUSTAIN-UI
กองทุนนี้ ไม่ถกู จํากัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั ่วไป
จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่รบั ผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
สรุปข้อมูลกองทุนรวม
จํานวนเงินทุนโครงการล่าสุด
2,000 ล้านบาท และบริษัทจัดการอาจจะดําเนิ นการเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก.ล.ต.กําหนด
รอบระยะเวลาบัญชี
31 พฤษภาคม
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
ไม่มี
ประเภทของกองทุน
กองทุนผสมต่างประเทศ / กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
อายุโครงการ
ไม่กาํ หนด
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน JPMorgan
Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM C (acc) - USD (กองทุ น หลัก ) ในอัต ราส่ วนโดย
เฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบาย
กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุน้ ตราสารหนี้ ภาครัฐและเอกชน หน่ วยลงทุน เป็ นต้น
โดยอาจลงทุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมผ่านการเข้าทําธุรกรรมสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
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กองทุนหลักดังกล่าวเป็ นกองทุนในกลุ่ม JPMorgan Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดตั้ง
และจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. รวมถึงเป็ นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกํากับ
ดู แ ลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งของ
ประเทศลั ก เซมเบิ ร์ก ซึ่ ง เป็ นสมาชิ ก สามัญ ของ International Organization of Securities Commissions
(IOSCO)
กองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM C (acc) - USD (กองทุนหลัก)
แบ่งหน่ วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็ น share class ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นตํา่ ของ
การสัง่ ซื้ อและมูลค่าคงเหลื อขั้นตํา่ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนี ยม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกําไรและ
ผลตอบแทน คุณสมบัติของผูล้ งทุน หรือลักษณะอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
เปลี่ ย นแปลง Share Class รวมทั้ง สกุ ล เงิ น ที่ ล งทุ น นอกเหนื อ จากกรณี ข า้ งต้น โดยคํา นึ ง ถึ ง และรัก ษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญและไม่ถือว่าเป็ นการดําเนิ นงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
สําหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่ วย CIS หน่ วย property หน่ วย infra ธุรกรรมการ
ให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกรรมการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) หรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุ น (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุ น ในตราสารที่ มี สั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า แฝง
(Structured Note หรื อ SN) รวมถึ งกองทุ นจะลงทุ นในสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และกองทุนอาจกูย้ มื เงินหรือทําธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญา
ซื้ อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทาํ
ธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ตอ้ งยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sale)
นอกจากนี้ กองทุ นอาจลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ มีอันดับความน่ าเชื่อถื อตํา่ กว่าที่ สามารถลงทุ นได้ (Non –
Investment Grade) ตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้รับ การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ (Unrated) หลัก ทรัพ ย์ที่ มิ ไ ด้จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ทั้งในและต่างประเทศได้
บริษัทจัดการจะส่งคําสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ฮ่องกง ซึ่งฮ่องกงจะส่งคําสัง่ ซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศลักเซมเบิร์กต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคําสัง่ ซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนื อจากฮ่องกง โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่ง
บริษัทจัดการจะคํานึ งถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนใน JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund,
Class JPM C (acc) - USD (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ
1) กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักตํา่ กว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
อย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือ
2) การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็ นไปตามหนังสือชี้ ชวนหรือโครงการ หรือ
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3) เมื่อกองทุนหลักกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่ วยงานที่กาํ กับดูแลกองทุนหลัก หรือ
4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของกองทุนในฐานะผูล้ งทุน หรือ
5) กองทุนหลักเลิกกองทุน หรือ
6) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ากลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมกับสภาวะตลาด หรือ
การย้ายไปลงทุ นในกองทุ นอื่นที่ มีนโยบายการลงทุ น ใกล้เคี ยงกัน และตอบสนองนโยบายการลงทุ น ของ
กองทุน จะเป็ นผลดีต่อผลการดําเนิ นงานโดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็ นผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนิ นการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใด
ที่มีลักษณะหรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันหรือ Share Class อื่น และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่ าว
บริ ษัทจัดการอาจดําเนิ นการในครั้งเดี ยวหรื อทยอยโอนย้ายเงินลงทุ น ซึ่งอาจส่ งผลให้ช่วงเวลาดังกล่ า ว
กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน และอาจทําให้สดั ส่วนการลงทุนใน
กองทุนใดกองทุนหนึ่ งไม่เป็ นไปตามที่ประกาศกําหนด อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทาํ ให้บริษัทจัดการ
ไม่สามารถดําเนิ นการคัดเลือกกองทุนหลักกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนิ นการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยต้องคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวมเป็ น
สําคัญ ซึ่งการเปลี่ยนกองทุนหลักหรือเลิกกองทุนดังกล่าวถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวม
หน่ วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็ นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์
ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทาํ ให้ระดับความเสี่ ยง
ของการลงทุ น (risk profile) เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ ให้เ ป็ นไปตามดุ ล ยพิ นิ จ ของผู ้จัด การกองทุ น ซึ่ ง ขึ้ นอยู่ กั บ
สถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดําเนิ นการแจ้งให้
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดําเนิ นการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อัตราส่วนการลงทุนสูงสุดในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า การกูย้ ืมเงิน และการทําธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญา
ซื้ อคืน
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดที่
เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง เฉพาะส่วนที่มี
ลักษณะเป็ นสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เมื่อคํานวณด้วยวิธี Absolute VaR ต้องไม่เกิน 20% ของ NAV
และกองทุนอาจกูย้ มื เงินหรือการทําธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืน เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน ไม่เกิน
50% ของ NAV อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทาํ ธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ตอ้ งยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short
sale)
วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit
VaR Approach
สมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื่อมัน่ (Confidence level) ร้อยละ 99
2. ระยะเวลาการถือครอง (Holding period) 20 วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (Observation period) ไม่ตาํ ่ กว่า 250 วันทําการ
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ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ
NAV
วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านการตลาด : Historical Simulation
มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ประมาณการไว้ (expected gross leverage)
กองทุ น K-SUSTAIN-UI ลงทุ น ในกองทุ น JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class
JPM C (acc) - USD (กองทุนหลัก) ซึ่งมีมลู ค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ประมาณ
การไว้ (expected gross leverage) คาดว่าจะไม่เกินร้อยละ 450 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไร
ก็ตาม กองทุนหลักอาจ Leverage สูงกว่าระดับดังกล่าวได้
ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั ่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า การกูย้ มื เงิน และการทําธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืน
กองทุนสามารถลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าได้ภายใต้อตั ราส่วนที่กาํ หนด และกองทุนหลักอาจลงทุนใน
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าโดยมีวตั ถุประสงค์ท้งั เพื่อลดความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
และเพื่อเป็ นส่วนหนึ่ งของกลยุทธ์การลงทุน นอกจากนี้ กองทุนยังสามารถกูย้ ืมเงินหรือการทํา repo เพื่อ
การจัดการลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งการกูย้ มื และการลงทุนในสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนและเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์
โดยรวม (Leverage) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงและความผันผวนสูงขึ้ น
ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนข้างต้น จะเกิดในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก
หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทําให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนจะขาดทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกของผูล้ งทุน
ลักษณะสําคัญของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM C (acc) USD
ชื่อกองทุนหลัก
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund
Share Class
JPM C (acc) - USD
วันที่จดทะเบียนกองทุน
11 มกราคม 2559
วันที่จดทะเบียน Share Class 11 มกราคม 2559
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
บริษัทจัดการ
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN
LU1303367798
Bloomberg Code
JPMMNCU LX
ตัวชี้ วัด
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
https://am.jpmorgan.com/lu/en/assetWebsite
management/per/products/jpm-multi-manager-alternativesc-acc-usd-lu1303367798
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วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว จากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทัว่ โลก
โดยใช้กลยุทธ์และเทคนิ คที่แตกต่างจากแบบดั้งเดิมหรือกลยุทธ์ทางเลือกต่างๆ รวมถึงการเข้าทําธุรกรรม
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามความเหมาะสม
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
• กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง หุน้ ตราสารหนี้
ภาครัฐและเอกชน (รวมถึงตราสารหนี้ ที่ค้าํ ประกันด้วยสินเชื่อและตราสารหนี้ ที่ให้ผลตอบแทนสูง) ตราสาร
กึ่งหนี้ กึ่งทุน ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ กองทุน UCITS กองทุน UCIs กองทุน ETFs และ REITs ทั้งทางตรงหรื อ
ทางอ้อมผ่านการเข้าทําธุรกรรมในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า โดยผูอ้ อกอาจอยูใ่ นประเทศใดก็ได้ รวมถึงประเทศ
ตลาดเกิดใหม่
• กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ ด้อยคุณภาพและตราสารหนี้ ภัยพิบตั ิได้ในขอบเขตที่จาํ กัด โดยอาจ
ลงทุ นใน Mortgage-Backed Securities / Asset-Backed Securities ได้ไม่เกินร้อยละ 15 และหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds) ได้ไม่เกินร้อยละ 10
• กองทุ น หลัก อาจลงทุ น ในบริ ษั ท ที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการควบรวมกิ จ การโดยเฉพาะ (special purpose
acquisition companies) ได้ไม่เกินร้อยละ 20
• เนื่ องจากไม่มีขอ้ จํากัดการลงทุนเรื่องคุณภาพของเครดิต กองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกในบางกลุ่ม
อุตสาหกรรม ตลาด หรือสกุลเงินได้
• กองทุนหลักอาจถือเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสดจํานวนมากเพื่อเป็ นหลักประกันของสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าหรือจนกว่าจะมีโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสม โดยสถานะขาย (short position) ทั้งหมดจะทําผ่าน
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
• กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของสถานะซื้ อ (long position) ในบริษัทที่มีลักษณะเฉพาะ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในเชิงบวก ซึ่งเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยวัดจากวิธีการให้คะแนน
ESG ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของผูจ้ ดั การการลงทุน และ/หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม
ค่าธรรมเนี ยมของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM C (acc) USD
• ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (Initial Charge): ไม่มี
• ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Charge): ไม่มี
• ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (Switch Charge) : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
• ค่าธรรมเนี ยมการจัดการและที่ปรึกษาการลงทุน (Annual Management and Advisory Fee): ไม่เกินร้อย
ละ 0.60 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานและการบริหารงาน (Operating and Administrative Expenses) : ไม่เกินร้อย
ละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ค่าธรรมเนี ยม Sub-Investment Manager : ไม่เกินร้อยละ 1.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ SubInvestment Manager
ในกรณีที่กองทุนหลักคืนเงินค่าธรรมเนี ยมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนนํา
เงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนิ นการให้เงินจํานวน
ดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
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ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปั กหมุ ดกองทุ น JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund,
Class JPM C (acc) - USD ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565
1 เดือน 3 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ตั้งแต่จดั ตั้ง
-2.07% -4.04% -6.76% 2.92% 2.90%
3.04%
กอทุนหลัก
0.09% 0.17% 0.22% 0.61% 1.16%
1.04%
ดัชนีชี้วัด
หมายเหตุ:
- ดัชนี ชี้วัด คือ ดัชนี ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงในช่วงเวลามากกว่า 1 ปี จะแสดงเป็ นอัตราผลตอบแทนต่อปี
- ผลการดําเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต
นโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ผลการดําเนิ นงานของกองทุนหลัก (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน 10%
ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน
ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้
ของบริ ษั ท ที่ มี ค วามยัง่ ยืนในการดําเนิ น ธุ รกิ จหรื อบริ ษัท ที่ มี ก ารพัฒ นาธุ รกิ จ ในทางที่ ย งั ่ ยืน และเข้า ทํา
ธุรกรรมสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับหุน้ ของบริษัททัว่ โลก
ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
 ผลการดําเนิ นงานของกองทุนหลักที่กองทุนเข้าไปลงทุน
 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่กองทุนลงทุน
 ปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุน
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
1. ความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของราคาหลัก ทรัพ ย์ (Market Risk) เป็ นความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของ
ตลาดเงินตลาดทุ น อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่ อราคาของตราสารที่
กองทุนลงทุนไว้ และ ส่งผลให้มลู ค่าหน่ วยลงทุนมีความผันผวน
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร (Business Risk) คือความเสี่ยงที่ราคาหุน้ ที่กองทุน
หลักลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสาร
รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทผูอ้ อกตราสารที่กองทุนหลัก
ลงทุนไว้
3. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) ในตลาดเงินระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ ย
ปรับตัวจากปั จจัยด้านอุปสงค์และอุปทานซึ่งได้รบั อิทธิพลจากเศรษฐกิจในระดับมหภาค การเก็งกําไร และ
การแทรกแซงของธนาคารกลางหรือรัฐบาล ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใน
แต่ละตลาดที่กองทุนหลักไปลงทุนส่งผลกระทบต่อราคาของหน่ วยลงทุน
4. สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการที่กองทุนหลักไม่สามารถ
จําหน่ ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ที่
กองทุนหลักทําการซื้ อขายหลักทรัพย์อาจจะหยุดรับคําสัง่ ซื้ อขายเนื่ องจากสภาวะตลาดในขณะนั้น ความเสี่ยง
ข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุน
5. ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิดจาก
ความเสี่ยงที่กองทุนหลักมีสถานะการลงทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของหลายประเทศ ซึ่งปั จจัยหรือตัวแปร
ของความเสี่ยงอาจจะแตกต่างไปจากปั จจัยหรือตัวแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตรา
แลกเปลี่ยน ปั จจัยด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับที่แตกต่างกัน ข้อจํากัดในการ
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อจํากัดเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่ วยงานของรัฐ รวมถึง
วิธีและหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ้ นอยู่กบั สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติต่อการ
ลงทุน และปั จจัยที่มีอยูเ่ ฉพาะในประเทศนั้น ๆ ฯลฯ
6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เป็ นความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
ทําให้กองทุ นมีความเสี่ ยงจากการเคลื่ อนไหวของเงินตราต่ างประเทศซึ่งเกิดจากปั จจัยต่ างๆ เช่ น ภาวะ
เศรษฐกิจโลก ปั จจัยพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทาง
การเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกําไรค่าเงิน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
ในสัดส่วนและระยะเวลาที่เห็นสมควร และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ซึ่งการ
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่สามารถป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ท้งั หมด
ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่าง
ระมัดระวังเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ณ ขณะนั้นมากที่สุด
7. ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมักจะเผชิญกับ
ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากหลายปั จจัย เช่น การเข้าแทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ข้อจํากัดเรื่องการเข้าถึง
ข้อ มู ล และการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ ข้ม งวด นโยบายภาษี ข องแต่ ล ะประเทศ กฎข้อ บัง คับ ต่ า งๆ ของตลาด
หลักทรัพย์ ความไม่มนั ่ คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจํากัดหรือ
กฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อหรือเงินฝื ด
รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชําระราคาและ/หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ เป็ นต้น
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8. ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่รฐั บาล
ของประเทศที่ ก องทุ น เข้า ไปลงทุ น อาจออกมาตรการในภาวะที่ เ กิ ด วิ ก ฤตการณ์ที่ ไ ม่ ป กติ หรื อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือสังคม ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่ง
อาจส่งผลให้ ผูล้ งทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในหนังสือชี้
ชวน
9. ความเสี่ยงจากการรับชําระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซึ่งเกิดจากความล่าช้าของการรับชําระคืน
เงินลงทุนจากความแตกต่างทางด้านเวลา และขั้นตอนในการซื้ อขายที่ต่างกันระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ดี ทางกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ ทัว่ ไป
หรือ เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจาก
การรับชําระคืนเมื่อมีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูล้ งทุน
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจจํากัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอน
หน่ วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยจะเลื่อนคําสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนบางส่วนให้มีผลในวันทําการถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่า ในสภาวะตลาดปกติ
กองทุนหลักลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอนหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการ
มิได้จาํ กัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนกองทุน K-SUSTAIN-UI แต่อย่างใด
10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์
อ้างอิงมีความผันผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆเช่น อัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปั จจัย
ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
และเนื่ องจากสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้ามีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน ซึ่งอาจจะทําให้ราคาของ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าปรับเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอย่างมากโดยอาจจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้าม
กับหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน
ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการที่สญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้ องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของ
ราคาแตกต่างไปจากทิศทางที่กองทุนตั้งใจจะคุม้ ครองความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น กองทุนที่มีการลงทุนในตรา
สารหนี้ และหรือตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ย่อมได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยและ
สภาวะตลาด ดังนั้ นในบางขณะที่ผูจ้ ดั การกองทุนต้องการลดความเสี่ยงต่อความผันผวนดังกล่าว ผูจ้ ดั การ
กองทุนอาจทําการป้ องกันความเสี่ยงโดยใช้สญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าหรือตราสารอนุ พนั ธ์ อย่างไรก็ตาม ดัชนี
อ้างอิงสําหรับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและตราสารอนุ พนั ธ์ดงั กล่าวอาจมีอตั ราความผันผวนที่แตกต่างจากตรา
สารที่กองทุนถืออยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงจากการที่ผูจ้ ัดการกองทุนย่อมคํานวณ
สัดส่วนในการป้ องกันความเสี่ยงเมื่อภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้สดั ส่วนในการป้ องกันความเสี่ยง
ที่เหมาะสมสําหรับกองทุนเพื่อสะท้อนถึงการคาดการณ์ของผูจ้ ดั การกองทุน
ปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมของกองทุนหลัก
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว
ในกรณี ท่ี ก องทุ น ลงทุ น ในทรัพย์สิน ส่ วนใหญ่ ใ นหลัก ทรัพย์ ผู ้อ อกตราสาร กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม พื้ นที่ ท าง
ภูมิศาสตร์ที่จาํ กัด จะมีแนวโน้มที่กองทุนจะมีความผันผวนและมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากกว่ากองทุนที่มี
การกระจายการลงทุน
เมื่อกองทุนลงทุนกระจุกตัวในประเทศ ภูมิภาค หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ ผลการดําเนิ นงานของกองทุนจะ
ได้รบั ผลกระทบมากขึ้ นจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม หรือสถานการณ์ของตลาด ที่ส่งผล
กระทบต่อภาคเศรษฐกิจนั้น
กองทุนเปิ ดเค Sustainable ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

8

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
มูลค่าของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวน เนื่ องจากการเคลื่อนไหวของมูลค่าของสินทรัพย์อา้ งอิง
เพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระต่อมูลค่าของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอย่ามาก ดังนั้น การลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าอาจทําให้มีผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าที่กองทุนลงทุน
3. ความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนไปยัง Sub-Investment Managers
ผลการดํา เนิ น งานของกองทุ น ขึ้ นอยู่กับ ทัก ษะและความสามารถของผู ้จัด การลงทุ น ในการเลื อ ก SubInvestment Managers มาบริหาร รวมถึงการจัดสรรทรัพย์สินของกองทุนให้กบั Sub-Investment Managers
แต่ละ Sub-Investment Managers อาจมีรูปแบบการลงทุนที่ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรืออาจขัดแย้งกัน
ผูจ้ ดั การลงทุนหรือ Sub-Investment Managers อาจไม่สามารถจัดสรรทรัพย์สินที่เหมาะสมของกองทุนได้
กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนทางเลือกต่างๆ ที่ใช้เทคนิ คการลงทุนที่ซบั ซ้อน ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์
เหล่านี้ จะประสบความสําเร็จ
ผลการดําเนิ นงานของกองทุ นขึ้ นกับการจัดสรรทรัพย์สินที่ ให้กับ Sub-Investment Managers เป็ นสําคัญ
หาก Sub-Investment Managers ยุติขอ้ ตกลงในการเป็ น Sub-Investment Managers ผูจ้ ดั การลงทุนอาจไม่
สามารถสรรหา Sub-Investment Managers อื่นที่เหมาะสมมาทดแทนได้
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อมีสถานะขาย (short position)
เมื่อกองทุนลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อมีสถานะขาย (มูลค่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ
มูล ค่ า ของหลัก ทรัพ ย์) อาจทําให้ก องทุ น สูญเสี ย เงิน ทุ นเมื่ อหลัก ทรัพย์อา้ งอิ งมี มูลค่ าสูง ขึ้ น การสูญเสี ย
ดั ง กล่ า วไม่ จํา กัด ซึ่ ง ต่ า งจากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์โ ดยตรงซึ่ ง จะสู ญ เสี ย ไม่ เ กิ น จํา นวนเงิ น ที่ ล งทุ น
การทําสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อมีสถานะขาย ในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน อาจเพิ่มความผันผวน
ให้กบั กองทุนได้
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้
ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ ทั้งหมด รวมทั้งที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาลและหน่ วยงานอื่นๆที่มีความเสี่ยง
ด้านเครดิตและอัตราดอกเบี้ ย
- ตราสารหนี้ ภาครัฐ ซึ่งรวมถึงที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นและหน่ วยงานของรัฐ มีความเสี่ยงด้านตลาด ความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ย และความเสี่ยงด้านเครดิต รัฐบาลอาจผิดนัดชําระหนี้ และผูถ้ ือตราสารหนี้ (รวมถึง
กองทุน) อาจได้รับการร้องขอให้มีส่วนร่วมในการกําหนดเวลาชําระหนี้ ดังกล่าวและให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่
หน่ วยงานของรัฐ เศรษฐกิจโลกต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างมาก และผลที่ตามมาของการผิดนั ดชําระหนี้ ของ
ภาครัฐอาจรุนแรงและกว้างไกล และอาจส่งผลให้กองทุนสูญเสียเงินจํานวนมาก
- ตราสารหนี้ ที่ มี อัน ดับความน่ าเชื่ อ ถื ออยู่ในอัน ดับที่ สามารถลงทุ น ได้ รู ป แบบความเสี่ ย งของตราสาร
ดังกล่าวที่มีแนวโน้มมากที่สุดคือการปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือ ซึ่งโดยทัว่ ไปจะทําให้มูลค่าหลักทรัพย์
ลดลง การปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของการลงทุนในตรา
สารหนี้ ซึ่งผูถ้ ือตราสารหนี้ ในตลาดรายอื่นอาจพยายามขายตราสารหนี้ ในเวลาเดียวกันกับกองทุน ทําให้เกิด
แรงกดดันด้านราคาที่ลดลงและมีส่วนทําให้เกิดการไม่มีสภาพคล่อง ความสามารถและความตั้งใจของผูค้ า้
ตราสารหนี้ ในการ "ทําตลาด" ในตราสารหนี้ อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและ
การเติบโตของตลาดตราสารหนี้ ซึ่งอาจนํ าไปสู่สภาพคล่องที่ลดลงและความผันผวนที่เพิ่มขึ้ นในตลาดตรา
สารหนี้
- ตราสารหนี้ ที่มีอบั ดับความน่ าเชื่อถือตํา่ กว่าอันดับที่ลงทุนได้ ตราสารหนี้ ดังกล่าว โดยปกติแล้วจะมีความ
ผันผวนมากกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ และมีความเสี่ยงที่จะถูกผิ ดนั ดชําระหนี้ มากกว่าอย่างมีนัยสําคัญ โดยทัว่ ไปตราสารหนี้ ที่ ได้รับการจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือที่ตาํ ่ กว่า มักจะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้ นเพื่อชดเชยความน่ าเชื่อถือที่ลดลงของผูอ้ อก
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- หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ หุน้ กูด้ งั กล่าวมีแนวโน้มที่จะสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่ผอู ้ อกผิดนัดชําระหนี้ หรือ
ล้มละลาย เนื่ องจากจะต้องชําระหนี้ หรือภาระผูกพันทั้งหมดให้กบั หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิก่อน
- ตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ ผูจ้ ดั การลงทุนจะพิจารณาคุณภาพเครดิตของตราสาร
หนี้ ดังกล่าวในขณะที่ลงทุน โดยการลงทุนในตราสารหนี้ ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจะขึ้ นอยู่กบั ความ
เสี่ยงของคุณภาพของตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่นํามาเปรียบเทียบ
- ตราสารหนี้ ด้อยคุณภาพและหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชําระหนี้ มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน เนื่ องจากบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ประสบปั ญหาทางการเงินอย่างรุนแรงหรือล้มละลาย
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน
มูลค่าของตราสารทุ นอาจลดลงหรือสูงขึ้ นตามผลการดําเนิ นงานของแต่ ละบริษัทและสภาวะตลาดทัว่ ไป
บางครั้งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้ นอย่างรวดเร็วหรือคาดการณ์ไม่ได้
หากบริษัทล้มละลายหรือมีการปรับโครงสร้างทางการเงิน จะส่งผลให้หุน้ สูญเสียมูลค่าส่วนใหญ่หรือทั้งหมด
การมีสถานะการลงทุ นในหุน้ อาจมาจากหลักทรัพ ย์ที่ เ กี่ยวข้อ งกับตราสารทุ น เช่ น ใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ
ใบสําคัญรับฝากหลักทรัพย์ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ดัชนี ตราสารอนุ พนั ธ์ประเภท participation notes และหุน้ กูท้ ี่
มีอนุ พนั ธ์แฝง ตราสารทุนที่เชื่อมโยงกับตราสารทุนซึ่งอาจมีความผันผวนมากกว่าสินทรัพย์อา้ งอิงและยังมี
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระของคู่สญ
ั ญา
7. ความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงด้านเครดิต โดยทัว่ ไปหุน้ กูจ้ ะสูญเสียมูลค่าหากผูอ้ อกประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มว่า
จะเป็ นเช่นนั้น ผูอ้ อกอาจผิดนัดชําระหนี้ ได้ ซึ่งมักจะทําให้หนุ ้ กูไ้ ม่มีสภาพคล่องหรือไร้มลู ค่า
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลเสีย
ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนและราคาหุน้ ของกองทุน อัตราแลกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และคาดเดาไม่ได้ดว้ ยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยหรือระเบียบควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินตรา
- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ย เมื่ออัตราดอกเบี้ ยสูงขึ้ น ราคาหุน้ กูม้ ีแนวโน้มลดลง ความเสี่ยงนี้ จะยิง่ มากขึ้ น
ตามอายุหรือระยะเวลาของหุน้ กูม้ ากขึ้ น และส่งผลกระทบต่อหุน้ กูท้ ี่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุน
ได้มากกว่าหุน้ กูท้ ี่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตํา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
- ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หลักทรัพย์บางประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ ซื้อขายไม่บ่อยหรื อในตลาดที่
ค่อนข้างเล็ก อาจซื้ อหรือขายได้ยากในเวลาและราคาที่ตอ้ งการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่เป็ นธุ รกรรม
ขนาดใหญ่
การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM
C (acc) - USD (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาํ คัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ
ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ น
เกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก
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การขาย รับซื้ อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตํา่ ในการลงทุนครั้งแรก
มูลค่าขัน้ ตํา่ ในการลงทุนครั้งถัดไป

500 บาท
500 บาท

บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเสนอขายหน่ วยลงทุนให้แก่ผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
และสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะลดหรื อ ยกเว้น มูล ค่ าขั้น ตํา่ ในการสัง่ ซื้ อหรื อ สับเปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ให้กับผู ้สัง่ ซื้ อหรื อ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือ
ตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรับบริการ
ต่างๆของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้
ผูล้ งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจให้ทาํ รายการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดย
มีมูลค่าขั้นตํา่ น้อยกว่าที่ กําหนดในบางกรณี ได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรื อบริการของบริษัท
จัดการ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การเปิ ดบัญชี
สําหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน
คําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการกําหนด ดังนี้
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
ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
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
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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
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
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
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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
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 วยลงทุนให้แก่ผูส้ 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
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการจัดสรรในกรณี ดังกล่าวจะทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่า
ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรื อ มี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ หรือผูส้ ัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมิได้มีลักษณะตามบทนิ ยามของผูล้ งทุนสถาบัน หรื อผู ้
ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า
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
มูลค่าขัน้ ตํา่ ในการขายคืน
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตํา่

500 บาท
50 บาท

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นตํา่ ในการสัง่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ งั ่
ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นตามประเภทของผูล้ งทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน ตาม
ช่องทางการซื้ อขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ซึ่ง
บริษัทจัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
ให้ทํารายการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นตํา่ น้อยกว่าที่กาํ หนดในบางกรณีได้ เพื่อรองรับรายการ
ส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจัดการ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนระบุ
รายละเอียดและความจํานงให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วนําคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย
2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกร
ไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 14.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย โดย
สามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
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3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 14.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย โดย
สามารถดาวน์โหลด K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
สําหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 14.30 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
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
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
บริ ษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น ให้แก่ ผูข้ ายคืน ภายใน 5 วันทําการนั บแต่ วันทําการที่
คํานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการ
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ของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา
บริษัทจัดการจะชําระเงินให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และหรือวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการยอมรับเพื่ออํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็ นต้น ทั้งนี้ กรณี
ที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยทราบ
ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคา
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนของทุกสิ้ นวันทําการภายในวันทําการถัดไป เว้นแต่วนั
ทําการนั้นตรงกับวันหยุดทําการซื้ อขายของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่คาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่ วยลงทุนของวันดังกล่าว
(2) คํานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของทุกสิ้ นวันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
ภายในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนของสิ้ นวันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุนนั้นเป็ นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคาดังกล่าว
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สิ นสุ ทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุ นของวันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นล่ าสุ ด โดยให้
ประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(4) ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด
โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
ในกรณีที่มีเหตุจาํ เป็ นและสมควรที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยเหตุดงั กล่าวส่งผลให้บริษทั
จัดการไม่ได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคํานวณหรือประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนิ นการตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนเข้า บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
เท่านั้น
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 ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลาที่กาํ หนดของทุกวันทําการซื้ อขาย
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2. สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ ต
กสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลาที่กาํ หนดของทุกวันทําการซื้ อขาย โดย
สามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลาที่กาํ หนดของทุกวันทําการซื้ อขาย โดย
สามารถดาวน์ โ หลดแอปพลิ เ คชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store
(Android)
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
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
สิทธิในหน่วยลงทุน
สิทธิในหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางได้รบั ชําระเงิน
ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น
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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
การไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ่งที่รบั ไว้แล้ว
การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด
กรณีหนึ่ ง ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสี ยง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุน
ของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิ
กองทุนเปิ ดเค Sustainable ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

18

หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กฎหมายว่าด้วยการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และ Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ได้
2. ผูส้ ัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นมิได้มีลักษณะตามบทนิ ยามของผูล้ งทุ นสถาบันหรือผูล้ งทุ นรายใหญ่พิเศษ ตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รบั จากผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริงหรือไม่
ครบถ้วน
4. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้ อหน่ วยลงทุนของผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการ
ฟอกเงิน หรือการสนับสนุ นการก่อการร้าย หรืออาจมีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่างๆ เป็ นต้น
5. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ใน
กรณี ที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นดังกล่ าวอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุ นหรือ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน ในกรณี ท่ีมีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุจาํ เป็ นอื่นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ดําเนิ นการเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็ นต้น ทั้งนี้
เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการเป็ นหลัก
6. กองทุ น มี วัต ถุ ป ระสงค์ที่ จ ะไม่ เ สนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กับ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนิ น
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคล
ดังที่กล่าวมาข้างต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวรตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษั ท จัด การและแจ้ง ให้สํา นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นั บ แต่ วัน ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ช่องทางการทราบข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้ อคื น
หน่วยลงทุน และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
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
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มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้
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
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะเรียก
เก็บในอัตราที่ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกําหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนิ นการ ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่าง
ใดหรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
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
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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
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
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะ
พิจารณาใช้อัตรา Swing Factor ในอัตราที่ ไม่เกินกว่าที่ กองทุ นปลายทางกําหนดไว้ในหนั งสือชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนิ นการ ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่าง
ใดหรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
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
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ ADLs บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณาดํา เนิ น การให้ส อดคล้อ งกับ กองทุ น
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ ADLs ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะพิจารณา
กําหนดอัตรา ADLs ไม่เกินกว่าที่ กองทุ นปลายทางกําหนดไว้ในหนั งสื อชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการดําเนิ นการ ในกรณี ที่ กองทุ นปลายทางมี การ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
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- การกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
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
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
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิ นการให้สอดคล้อง
กับกองทุนปลายทางได้
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในกรณี ที่กองทุ นปลายทางมีการใช้เครื่ องมือนี้ โดยจะ
กําหนดระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกําหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการดําเนิ นการ ในกรณี ที่ กองทุ นปลายทางมี การ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใด
หรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
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
กองทุนเปิ ดเค Sustainable ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

26

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
สภาพคล่องอืน่ ได้
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
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุ นปลายทางมีการใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิ นการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะ
กําหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุ นไม่ตํา่ กว่าที่ กองทุ นปลายทางกําหนดไว้ในหนั งสื อชี้ ชวน และกําหนด
ระยะเวลาที่จะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกําหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการดําเนิ นการ ในกรณี ที่ กองทุ นปลายทางมี การ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง

กองทุนเปิ ดเค Sustainable ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

27

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
- 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 กรณี เกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
แก่ผูล้ งทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้ นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใด
อย่างหนึ่ งดังนี้
(1) การกระทําที่ เป็ นความผิ ดมูลฐานหรื อความผิ ดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับ การป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที่ เป็ นการปฏิบัติตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุ คคลผูม้ ีอํานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
2. อยูใ่ นระหว่างดําเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการ
จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้
ไม่เกิน 3 วันทําการ
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สิทธิและข้อจํากัดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อจํากัดการใช้สิทธิออกเสียง
ในกรณี ที่มีผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นถือหน่ วยลงทุ นเกินกว่าหนึ่ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุ นที่ จาํ 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. การโอนทางมรดกให้แก่ทายาทหรือผูร้ บั ประโยชน์ตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคําสัง่ ศาล
4. การโอนอันเนื่ องมาจากการบังคับจํานําหน่ วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุ มตั ิให้โอนได้
โดยบริษัทจัดการอาจเพิ่มกรณีอื่นๆ นอกเหนื อจากข้างต้นได้ โดยจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนนอกเหนื อจากกรณีที่ระบุขา้ งต้น
วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน:
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. ผูร้ ับโอนหน่ วยลงทุนมิได้มีลักษณะตามบทนิ ยามของผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
2. 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
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3. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่อยูภ่ ายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน เนื่ องจากผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้ น และไม่มีสิทธินําหน่ วยลงทุนไปจํานํา
เป็ นหลักประกัน
การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนี้ มีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ น
หลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและลงลายมือชื่อ
ในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
ช่องทางการร้องเรียนของผูล้ งทุน
ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 0 2033 9999 หรือ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2230 2240-1
นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี
การวางทรัพย์สาํ หรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาํ เนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภมู ิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่
อยูข่ องบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาํ เนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด
ที่อยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
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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 229 กองทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565)

กองทุนเปิ ดเค Sustainable ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

31

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

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

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท International
คุณวีรยา จุลมนต์
Securities, Investment and Banking,
University of Reading, United
Kingdom
-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์การทํางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสํารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
คุณนาวิน
- Master of Business
Administration in Finance and
อินทรสมบัติ
Derivatives, University of North
Carolina at Chapel Hill, United
States
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณชุณหวรรณ
ขัตตินานนท์

คุณพีรกานต์ ศรีสุข

ประสบการณ์การทํางาน
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จํากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จํากัด
- Assistant Managing Director
Equity and Derivatives Trading Group
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
- Vice President
Direct Investment
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY
CO.,LTD
- Chief Financial Officer,
CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD
- Assistant Vice President
กองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
- Assistant Vice President
Investment Banking Department
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
- Exploration Engineer,
SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER
- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ
- ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
สาขาการเงิน, University of Texas at ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และ ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
การบัญชี สาขาการบัญชี
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
(International Programme),
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
-Master of Science in Finance,
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
London School of Economics and
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
Political Science (LSE), United
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
Kingdom
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์,
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสํารอง
รายชื่อ

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์การทํางาน
- Product Controller (Associate)
Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE
BANK (LONDON, UNITED KINGDOM)
-Risk & Control Analyst Exotic Trade Review
(Equity & Rates Derivatives), DEUTSCHE
BANK (LONDON, UNITED KINGDOM)
- Master of Science in Finance
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
คุณกันตยา
University of Warwick, United
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
พสุหิรญ
ั นิกร
Kingdom
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
(International Programme),
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives,
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ
ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสํารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
 พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
 PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย
 ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
รายชื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
นายทะเบียนของกองทุน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
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ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2230 2240-1
นอกจากหน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนด้วย
รายชื่อผูส้ อบบัญชีของกองทุน
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
นางสาว วันนิ สา งามบัวทอง
นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
นาย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย
นางสาว อริสา ชุมวิสูตร
นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
นางสาว โชติมา กิจศิรกร
นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
บริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600

กองทุนเปิ ดเค Sustainable ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

35

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคล
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

2

ั ญา
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ธุรกรรมดังนี้
2.1 derivatives ดังนี้
2.1.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ลดความเสี่ยง (hedging)
2.1.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความ
เสี่ยง (non-hedging)

2.2 การกูย้ มื เงินหรือการทํา repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
ลงทุน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
เว้นแต่เป็ น MF ที่มอี ายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ > 1 ปี

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหาย
สูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุน
รวมเมื่อคํานวณด้วยวิธี Absolute VaR ต้อง
ไม่เกิน 20% ของ NAV
ไม่เกิน 50%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนิ นงานของกองทุน ไม่มี
ข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อัตราตามโครงการ(2)

เรียกเก็บจริง(2)
ปี 64/65

1. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
1.1. ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 3.00
0.75
1.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 3.00
ยกเว้น
1.3. ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนี ยมการ
ขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ตามทีจ่ า่ ยจริง)
2.1. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกําหนด
2.2. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกําหนด
2.3. ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ ื้ อหน่ วยลงทุน
อัตราที่สถาบันการเงินกําหนด
2.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือ
อัตราตามที่จ่ายจริง
นายทะเบียนดําเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ
นอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(3)
3.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี
1.07
3.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี
0.02
3.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี
0.04
3.4. ค่าตรวจสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
0.03
3.5. ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ตามที่จ่ายจริง
0.01
3.6. ค่าธรรมเนี ยมการทํารายการ
ตามที่จ่ายจริง
0.01
3.7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(4)
ตามที่จ่ายจริง
0.00
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07% ของ
จํานวนเงินทุนของ
โครงการ
4.2. ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5. อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ(1)(5)
ไม่เกิน 4.8685 ต่อปี
1.18
(3)
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายดังกล่ าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรื อ
ค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้ น
(2) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่หกั จากกองทุนรวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว
(3) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้ สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(5) ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจาการซื้ อขายหลักทรัพย์
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การซื้ อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต อาจจะใช้วิ ธี ก ารซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น แบบไม่ เ ปิ ดเผยชื่ อ ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น (omnibus
account) โ ด ย ผู ้ ล ง ทุ น จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ผู ้ ล ง ทุ น ส ถ า บั น ห รื อ ผู ้ ล ง ทุ น ร า ย ใ ห ญ่ พิ เ ศ ษ เ ท่ า นั้ น
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้า
ประกัน ชี วิ ต ที่ บ ริ ษั ท ประกัน ชี วิต กํา หนด ทั้ง นี้ การซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น ควบกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิต อาจมี
ข้อกําหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื้ อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อนตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (UnitLinked Life Policy) หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวง
แล้ว ทั้งนี้ บริ ษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้
1. มูลค่าขั้นตํา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน มูลค่าขั้นตํา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขน้ั ตํา่
ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น 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 ข้ัน ตํ า่
อย่างไรก็ตาม แบบประกันชี วิตควบการลงทุ น มีส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกัน ที่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน
สามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เลือก
สัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งแบบ
ประกันชีวิตควบการลงทุนนี้ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น
ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตอาจมีขอ้ กําหนดในเรื่องมูลค่าขั้นตํา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน มูลค่าขั้นตํา่ ของการ
สัง่ ขายคืน จํานวนหน่ วยลงทุนขั้นตํา่ ของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํา่ และจํานวน
หน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตํา่ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้ อขายหน่ วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
และหรือเอกสารประกอบการขายที่จดั ทําโดยบริษัทประกันชีวิต
2. การเสนอขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็ นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ทั้ง นี้ ระยะเวลาในการสัง่ ซื้ อจะต้องอยู่ภ ายใต้ก รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ที่ กํา หนดไว้ใน
โครงการ โดยคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รบั เอกสารและเงินจองซื้ อครบถ้วน และได้
พิจารณาอนุ มตั ิกรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทาํ
รายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน โดยผูล้ งทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
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ในกรณีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคํา
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนของผูล้ งทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต และหรือคําสัง่ ดังกล่าวหรือผูล้ งทุน
เป็ นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทําผิดการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุ นการก่อการร้าย หรือผูล้ งทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิต
มีขอ้ สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
3. การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(3.1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุ นของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุ นผ่ านบริ ษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริ ษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํา่ ในการขายคืนหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขในการขายคืนหน่ วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่ วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และหรือเอกสารการขายที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้รับจาก
บริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในโครงการ และ
คําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของ
บริษัทประกันชีวิตนั้นๆ
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 วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจําทุกเดือนเพื่อนํ าค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ และค่าธรรมเนี ยมการบริหารกรมธรรม์ ตาม
อัตราและวิธีการที่กําหนดในกรมธรรม์ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่ าวและจัดส่งให้ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางที่บริษัทประกัน
ชีวิตจะเปิ ดเผยในเอกสารประกอบการขายที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต
4. การชําระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุ นให้แก่บริษัทประกันชี วิต ภายใน 5 วันทําการนั บแต่ วนั ทําการที่ คํานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
มูลค่าหน่ วยลงทุ นและราคาหน่ วยลงทุ น โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผูป้ ระกอบธุ รกิจการจัดการ
กองทุ น ต่ า งประเทศที่ มี ลัก ษณะในทํา นองเดี ย วกับ ธุ รกิ จ การจัด การกองทุ น รวม และผู ้ป ระกอบธุ รกิจที่
เกี่ ย วข้อ งในต่ า งประเทศ ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การชํา ระราคา ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามข้อ กํา หนดของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องประกาศกําหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษัท
จัดการให้แก่ผลู ้ งทุนที่ซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําการที่คาํ นวณราคารับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุ รกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา และมีวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนซึ่งจะเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
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5. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวิตภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทําการนั บตั้งแต่วนั ถัดจากวันสัง่ ซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิ ทธิในหน่ วยลงทุ นให้กับผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุน อนึ่ ง บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนตามข้อ 2 และ
การขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้อ 3 (3.1) ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
6. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคําสัง่ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวติ กําหนด
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุน
รวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็ นการทํารายการผ่าน
บริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดหนึ่ ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ น
ผูด้ ําเนิ นการนํ าเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน(ถ้ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดําเนิ นการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วนเป็ นการชัว่ คราวและหรือถาวร
ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่
จํา นวนที่ ขายคื นหน่ วยลงทุ น กองทุ นเปิ ดต้นทางตํา่ กว่าจํานวนขั้นตํา่ ที่ บริ ษั ทประกันชี วิต กําหนดในการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์
ราคาขายและราคารับซื้ อคืนในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง การกําหนดราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันทํา
การที่บริษัทจัดการได้รบั คําสัง่ และทํารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนี ยม (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การกําหนดราคาขายหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันทํา
การซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนปลายทาง หรือวันทําการซื้ อขายที่บริษัท
ประกันระบุให้เป็ นวันทําการซื้ อหน่ วยลงทุนปลายทาง โดยจะต้องเป็ นวันทําการที่บริษัทถือว่าได้รบั ชําระเงิน
ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คาํ นวณราคาขายและราคารับซื้ อคืนในการสับเปลี่ยนการ
ถือหน่ 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
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บริ ษัทประกันชี วิตจะเป็ นผูจ้ ัดส่ งหนั งสื อยืนยันการทํารายการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน
ภายใน 30 วันทําการ นั บแต่ วันที่ ได้ดําเนิ นการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น สําหรับกรณี การสับเปลี่ ยนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสัง่ ครั้ง
แรก หรือสรุปส่งเป็ นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนได้
ตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
7. วันและเวลาในการขายหน่ วยลงทุน รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถซื้ อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทําการ
ที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้ อหน่ วย
ลงทุน (การชําระเบี้ ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่ วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์
ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้
โดยส่งคําสัง่ 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 นภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ชี วิต ควบการลงทุ นไม่ มี สิท ธิ นํ าหน่ วยลงทุ น ไปจํานํ าเป็ 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 ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
(ซ) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ และเลขที่
ใบอนุุ ญาตตัวแทนประกันชีวิต
(ฌ) สิ ทธิ ในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที่ได้รับคําแนะนํ าเพื่อซื้ อ
หน่ วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
(ญ) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือต่อ
การตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดําเนิ นการเพื่อการ
ควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
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(ฎ) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมหรือผลตอบแทน
ที่ฝ่ายขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซื้ อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้ อหรือขายคืน
หน่ วยลงทุน เป็ นต้น
(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(ฐ) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกําหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของสํานั กงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่ วยงาน
ที่มีอาํ นาจอื่น
9. การจัดส่งรายงานให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(9.1) การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี ของกองทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ ําเนิ นการจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี ให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น
หลังจากที่ได้รบั เอกสารจากบริษัทจัดการ
(9.2) 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
เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค Sustainable
ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค Sustainable ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย กับ
เกณฑ์มาตรฐาน
(1) ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
(% ต่อปี )
ปี
2564*
ผลตอบแทนกองทุนรวม

-6.54

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-4.91

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

7.89
7.36

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดําเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดําเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่ตน้ ปี 3 เดือน 6 เดือน
(%)
(%)
(%)
-8.10
-2.81 -8.91
ผลตอบแทนกองทุนรวม

1 ปี
(%)
-14.11

ตัง้ แต่จดั ตั้ง
(%ต่อปี )
-14.11

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-7.23

-1.67

-8.10

-11.79

-11.79

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

15.03

17.18

14.29

11.31

11.31

14.76

16.49

14.01

10.95

10.95

** ตัว ชี้ วัด คื อ ผลการดํา เนิ น งานของกองทุ น หลัก (100%) ปรับ ด้ว ยต้น ทุ น การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน 10%
*** ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัด ผลการดํา เนิ น งานของกองทุ น รวมฉบับ นี้ ได้จัด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการวัด ผลการ
ดําเนิ นงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือนับตั้งแต่จดั ตั้ง
กองทุน ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งมาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -18.93%
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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
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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
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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

กองทุนเปิ ดเค Sustainable ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

49

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 ของบริษทั
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 เพื่อจําแนกความแตกต่าง
ของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คําเตือน/ข้อแนะนํา
1. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดเค Sustainable ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานของ
กองทุ น เปิ ดเค Sustainable ห้า มขายผู ้ล งทุ น รายย่ อ ย ไม่ ไ ด้ขึ้ นอยู่ ส ถานะทางการเงิ น หรื อ ผลการ
ดําเนิ นงานของ บลจ.กสิกรไทย
2. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน หรือ www.kasikornasset.com
3. 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.
4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
5. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้
ผูท้ ี่สนใจจะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้
ที่บริษัทจัดการ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัท
จัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
7. ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(connected person) และการลงทุ นตามอัตราส่ วนที่ กําหนดในวัตถุ ป ระสงค์การลงทุ น เป็ นต้น ได้ที่
สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
8. ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเค Sustainable ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย เมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้ อ
ขายล่ ว งหน้ า และควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น โดยคํา นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะทางการเงินของผูล้ งทุน
9. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และส่วนข้อมูลกองทุน
รวม
10. 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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