หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 11 สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน
K USA Equity Fund : K-USA
ลักษณะสาคัญ
ประเภท
อายุโครงการ
วันที่ที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตั้ง
และจัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
จานวนเงินทุนของโครงการ
รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
ไม่กาหนด
3 พฤษภาคม 2555
7 กันยายน 2555
10,000 ล้านบาท
1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน
1. ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ซึ่งเป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Morgan Stanley US
Advantage Fund (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนอื่นใดที่ไม่ใช่บริษทั สหรัฐอเมริกาได้
ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การนับว่าตราสารเป็ นของประเทศ (รวมถึง
ประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือภูมิภาคใดนั้น จะเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) ตราสารหลักของบริษัทมีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ หรือ
2) มีรายได้กว่าร้อยละ 50 ของบริษัทที่เกิดขึ้ นตามงบการเงิน หรือ มีรายได้ต่อปี ส่วนใหญ่มาจากการ
ผลิตสินค้า การขาย หรือการบริการ ในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ หรือ
3) บริ ษัทดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ก ฎหมายหรื อมีสานั ก งานใหญ่ หรื อสานั กงานหลักอยู่ในประเทศหรื อ
ภูมิภาค
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กองทุนหลักเป็ นกองทุนในกลุ่มของ Morgan Stanley Investment Funds ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ลักเซมเบอร์ก โดยบริษัทจัดการจะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
ประเทศสิงคโปร์จะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศลักเซมเบอร์กต่อไป กองทุนหลักจะ
ลงทุนในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็ นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ ปั จจุบนั กองทุนหลักเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรัง่ เศส เยอรมัน ไต้หวัน ฮ่องกง เป็ นต้น ในอนาคตหาก
กองทุนหลักดังกล่าวสามารถส่งคาสัง่ ซื้ อขายในประเทศอื่นใดเป็ นการเพิ่มเติมได้บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลงการส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวในประเทศอื่นใดนั้น
นอกเหนื อจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับ
ความยินยอมจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคานึ งถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ โดย
บริษัทจัดการจะประกาศให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบถึ งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันโดยจะ
ติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและที่เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
สาหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้
หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
สาหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารทุน
ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขดั
ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุ นจะลงทุ นในสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์
ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้ องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยอาจป้ องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือป้ องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
(Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุน อาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่
สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณี ที่ตราสารหนี้ นั้ นได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุ นได้
(Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
กองทุนหลักอาจลงทุ นในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ (unlisted) ตราสารหนี้ ที่ มี
อันดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั
การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated Securities) ในอัต ราส่ ว นที่ ม ากกว่ า ร้อ ยละ 15 ของมูล ค่ า
ทรัพย์สินของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนหลักลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวมากกว่าร้อย
ละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก
ดังกล่าว เพื่อให้อตั ราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ ที่มี
อันดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั
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การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) มีอตั ราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน
ในกรณีที่การปรับสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว ทาให้อตั ราส่วนการลงทุนในกองทุนหลักตา่ กว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุ นโดยเฉลี่ ยในรอบปี บัญชี รวมถึงกรณี ที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอื่นที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
การปรับ สัด ส่ ว นการลงทุ น ของกองทุ น ในกองทุ น หลัก ไม่ ส ามารถแก้ไขปั ญ หาได้และ/หรื อ ไม่ เป็ น
ผลประโยชน์โดยรวมกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนกองทุนหลักหรือเลิกกองทุนได้
ให้ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

K-USA-A(A) : ไม่มี

K-USA-A(D) : มี

K-USA-SSF : ไม่มี
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลปี ละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกาไรสะสม
หรือกาไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกาไรสะสมหรือมีกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผล
ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้อง
ไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้ นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนั้น
ตัวชี้ วัด (Benchmark)
ดัชนี S&P 500 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทนร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทนร้อยละ 10
3. ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน
ผูล้ งทุ นจะได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้ นของเงินลงทุ น ที่ นาไปลงทุ นในตราสารทุ นของบริ ษัทใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. คาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
1.1 กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุนหรือไม่ อย่างไร
กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปที่ตอ้ งการรับผลตอบแทนจาก
ส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดย
เริ่มเสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 17 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป
2. ชนิดจ่ายเงินปั นผล (K-USA-A(D)) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปที่ตอ้ งการรับผลตอบแทน
สมา่ เสมอจากเงินปั นผล
3. ชนิดเพื่อการออม (K-USA-SSF) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการออมเงินระยะยาวและได้รบั
สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเริ่มเสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
1.2 กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด
10,000 ล้า นบาท โดยบริ ษั ท จัด การอาจจะด าเนิ น การเพิ่ ม จ านวนเงิ น ทุ น ของกองทุ น จาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเงื่อนไขที่กฎหมาย ก.ล.ต.กาหนด
1.3 กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่าใด
 ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทชั้นนาในประเทศสหรัฐอเมริกา
 ผูล้ งทุ นที่ ส ามารถรับความผันผวนของราคาของตราสารทุ นที่ กองทุ นหลักไปลงทุ น ซึ่งอาจ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้ นหรือลดลงตา่ กว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
 ผูท้ ี่สามารถลงทุนได้ต้งั แต่ 5 ปี ขึ้ นไป
 ผูล้ งทุนในหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการออมเงินระยะยาวและ
ได้รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี โดยต้องถือหน่ วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นั บตั้งแต่วนั ที่ซื้อ
หน่ วยลงทุน เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
1.4 ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุน
 ปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยและต่างประเทศ เช่น ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ค่าเงิน อัตราเงินเฟ้ อ ฯลฯ
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 ผลการดาเนิ นงานของกองทุนต่างประเทศ
1.5 กองทุนนี้ มีผปู ้ ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
1.6 รอบระยะเวลาบัญชี
30 เมษายน
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1.7 ท่านสามารถซื้ อกองทุนนี้ ควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม่
กองทุนนี้ เปิ ดให้ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต โปรดติดต่อบริษัท
ประกันชีวิตเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
การซื้ อหน่ วยลงทุนควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนดและวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจาก
การซื้ อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน รายละเอียดของกรมธรรม์ รายละเอียดการซื้ อขาย หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย Unit Linked ก่อนตัดสินใจ
1.8 กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุน ปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญ และผลการดาเนินงาน
อย่างไร
ลักษณะสาคัญของกองทุนหลัก :
ชื่อกองทุนหลัก
Morgan Stanley US Advantage Fund (Class I)
ประเภท
ตราสารทุน
รายละเอียด
เป็ นกองทุ นในกลุ่ ม ของ Morgan Stanley Investment Funds ที่ จด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก ซึ่งอยู่ภายใต้กฎ UCIT IV เพื่อ
เส น อ ขา ยแก่ ผู ้ ล งทุ น ทั ่ ว ไป (retail fund) แล ะ ผู ้ ล งทุ น ส ถาบั น
(institutional investors) และไม่ใช่กองทุนประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge
Fund)
มีนโยบายลงทุ นส่ วนใหญ่ ในตราสารทุ นของบริ ษัทสหรัฐอเมริ กา ไม่
นโยบายการลงทุน
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุน
ในตราสารทุ นอื่นใดที่ ไม่ใช่ บริษัทสหรัฐอเมริ กาได้ไม่เกินร้อยละ 30
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การนั บว่าตราสารเป็ นของ
ประเทศ (รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือภูมิภาคใดนั้น จะเป็ นไป
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) ตราสารหลักของบริษัทมีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
หรือภูมิภาคนั้นๆ หรือ
2) มีรายได้กว่าร้อยละ 50 ของบริษัทที่เกิดขึ้ นตามงบการเงิน หรือ มี
รายได้ต่อปี ส่วนใหญ่มาจากการผลิตสินค้า การขาย หรือการบริการ ใน
ประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ หรือ
3) บริ ษั ท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ก ฎหมายหรื อ มี ส านั ก งานใหญ่ ห รื อ
สานักงานหลักอยูใ่ นประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ
วันที่จดั ตั้งกองทุน
ธันวาคม 2548
อายุโครงการ
ไม่กาหนด
สุกลเงินที่ใช้ซื้อขาย
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
LU0225741247
ISIN code
MORAMFI LX
Bloomberg code
Morgan Stanley Investment Management Inc.
ผูจ้ ดั การกองทุน
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
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ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.70% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com
website
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted) ตราสาร
ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รบั
การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลัก บริษัทจัดการจะปรับลดการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อให้อตั ราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาด (unlisted) ตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non
– investment grade) และตราสารที่ ไม่ ได้รับ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated Securities) มี
อัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน ทั้งนี้ การปรั บ
ลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดาเนิ นการภายใน 15 วันทาการนั บแต่วนั ที่รบั ทราบข้อมูลการลงทุน
ดังกล่ าว เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุ นหลัก ยกเว้นในกรณี ที่เกิดจากปั จ จัยที่
ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจาเป็ นและสมควรที่ทาให้ไม่สามารถดาเนิ นการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัท
จะดาเนิ นการให้เสร็จสิ้ นโดยไม่ชกั ช้า หากการดาเนิ นการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้างต้น มี
ผลทาให้การลงทุนในกองทุนหลัก โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน บริษัทจะดาเนิ นการดังต่อไปนี้
1. บริษัทจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดย
กองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และมีคุณสมบัติตามที่
สานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด หรือมีแนวทางให้ดาเนิ นการได้ ทั้งนี้ บริษัทจะดาเนิ นการให้เสร็จสิ้ น
โดยไม่ชกั ช้า และจะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต.และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบต่อไป
2. หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทาให้บริษัทไม่สามารถดาเนิ นการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ
เป็ นกองทุ น หลัก แทนกองทุ น เดิ ม ได้ บริ ษั ท สงวนสิ ท ธิ ที่ จะดาเนิ น การเลิ ก กองทุ น โดยจะจ าหน่ าย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุน เพื่อคืนเงินตามจานวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและ
สารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่
จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
3. ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการเปลี่ยนกองทุนหลัก จะยกเว้นไม่ดารงอัตราส่วนการ
ลงทุ นในต่ างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุ นในช่ วงดาเนิ นการ
คัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม
หรือระยะเวลาประมาณ 15 วันก่อนเลิกกองทุน
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) คือ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละ
ประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ
ต่อราคาของตราสารทุนที่ลงทุนไว้
2) ความเสี่ ยงในประเทศสหรัฐอเมริกา (Country Risk) คือ ความเสี่ ยงที่ เกิดจากความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์ ซึ่งเกิดจาก การเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง
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ข้อจากัดทางด้านกฎหมาย และการทาธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อ
ราคาของมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้
3) ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต ผูล้ งทุนอาจได้รบั ผลขาดทุน
บางส่วนหรือทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนได้
การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนต่างประเทศ
ในกรณี ที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนี ยมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่ องจากการที่
กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้
เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน

กองทุนหลัก
ดัชนีชี้วัด *

ผลการดาเนินงานของกองทุน Morgan Stanley US Advantage Fund (Class I)
ผลตอบแทนแบบสะสม (%)
ผลตอบแทนต่อปี (%)
1 เดือน 3 เดือน
YTD
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
ตั้งแต่จดั ตั้ง
-15.29 -18.81 -36.51 -40.34
3.37
10.18
11.75
10.04
-8.72
-8.17 -12.92
0.21
13.85
13.66
13.67
9.76

* ดัชนี S&P 500

ค่าสถิติของกองทุน Morgan Stanley US Advantage Fund (Class I) (% ต่อปี )

* ข้อมูลรายเดือนคานวณเป็ นข้อมูลต่อปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
หมายเหตุ
(1) ข้อมูลจาก Factsheet กองทุนหลัก ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 และผลการดาเนิ นงานย้อนหลังเป็ น
ผลการดาเนิ นงานหลังหักค่าธรรมเนี ยม
(2) ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
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2. คาถามและคาตอบเกี่ยวกับข้อกาหนดในการซื้ อขายและโอนหน่วยลงทุน
2.1 กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
การซื้ อหน่วยลงทุน
K-USA-A(A)
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท
K- USA -A(D) มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท
K- USA -SSF
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท
การเปิ ดบัญชี
สาหรับผูล้ งทุ นที่ ยงั ไม่เคยมีบัญชี กองทุ น จะต้องเปิ ดบัญชี กองทุ น และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่ อ นไข และวิ ธีก ารเปิ ดบัญ ชี กองทุ น ตามที่ บริ ษั ทจัดการก าหนด โดยกรอกรายละเอี ยดและ
ข้อความต่างๆในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการกาหนด
สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถขอรับคู่มือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนด
กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรอง
ความถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจ
กาหนดเพิ่มเติม

กรณีนิติบุคคล
1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ข้อบังคับบริษัท
3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
4) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลง
นามแทนนิ ติบุคคล
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติม

วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
1. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ต้งั แต่เวลาเริ่มทาการของบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาที่ผสู ้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกาหนด โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนเพื่อแสดงความจานงในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
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กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนราย
อื่นที่มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงิน
สด เช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชี
จองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.
ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้
แบงก์ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกาหนด
กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุนด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่
ธนาคารยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื่อกองทุน หรือ
บัญชีอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่มิใช่
เงินสด สิทธิในหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์
คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต
กสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชาระเงิน
อื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาหรับผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนแล้วเท่านั้น
3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชาระเงิน
อื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดย
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play
Store (Android)
4. บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมา่ เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษัท
จัดการกาหนด หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุน
โดยอัตโนมัติเป็ นประจาตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเงื่อนไขและส่งคาสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนแบบสมา่ เสมอได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการ
จะทารายการขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
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เงื่อนไขการซื้ อหน่ วยลงทุน
ในการชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนด้วย
เงิน เว้นแต่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพื่อซื้ อ
หน่ วยลงทุนของกองทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการ
จัดสรรหน่ วยลงทุนและผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่
ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน
ในกรณีใดกรณีหนึ่ ง ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบใน
อนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือ่ ประโยชน์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี
ถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้
มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมเป็ นการ
ชัว่ คราวหรือถาวรได้ โดยจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการหยุดรับ
คาสัง่ ดังกล่าว
ในกรณีที่บญ
ั ชีกองทุนใดไม่มีมลู ค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็ น
เวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนทราบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการทาการปิ ดบัญชี
กองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ วันที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและรับชาระ
ค่าซื้ อหน่ วยลงทุน รวมถึงได้ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นแล้ว
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กรณีที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิใช่
เงินสด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่ น
ใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที่บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใน
ระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด "
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้ ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่จดั สรรแล้ว
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที่การสัง่ ซื้ อมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแค่
บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พจิ ารณา
แล้วเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดงั กล่าว จะทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า
การคืนเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ในกรณีที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการ
จะดาเนิ นการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร พร้อมดอกเบี้ ย (ถ้ามี) ให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดย
การโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คตามที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนหรือวันที่ยุติโครงการแล้วแต่กรณี
การขายคืนหน่วยลงทุน
K-USA-A(A)
K-USA-A(D)
K-USA-SSF

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน 500 บาท
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ 50 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน 500 บาท
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ 50 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน ไม่กาหนด
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ ไม่กาหนด

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขัน้ ตา่ ในการสัง่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ให้กบั ผูส้ งั ่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน
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ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆ ของบริษทั จัดการและ/หรือผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนระบุรายละเอียดและความจานงให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วนาคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง
อินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อ
ขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS)
และ Play Store (Android)
สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัท
จัดการจะทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้ นในวันทาการซื้ อขาย
ถัดไป
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น
ได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถ
ยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
การจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน"
หรือ "การไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ " ที่ระบุในโครงการ บริษัทจัดการจะ
จัดสรรเงินให้แก่ผูส้ งั ่ ขายคืน โดยคานวณจากราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันที่บริษัทจัดการ
ได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่สงั ่
ขายคืนโดยคูณจานวนหน่ วยลงทุนด้วยราคารับซื้ อคื นหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับ
ซื้ อคืนนั้น
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงิน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่
ขายคืนด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนนั้น
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คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อ เมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ งั ่
ขายคืนมีจานวนหน่ วยลงทุนตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขาย
คืน
ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสัง่ ขายคืนและการขายคืนดังกล่ าวเป็ นผลให้หน่ วยลงทุ นคงเหลือตาม
ทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีมูลค่าตา่ กว่ามูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตา่ บริษัทจัดการอาจ
ดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ในกรณีที่จานวนหน่ วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดที่ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะ
ขายคืนหน่ วยลงทุนทั้งหมดตามจานวนเท่าที่ปรากฏอยูต่ ามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็ นไป
ตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษั ทจัดการสามารถรับซื้ อได้จากจานวนเงินสดของกองทุนให้แก่ผูส้ งั ่ ขาย
คืน
การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการที่คานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการ
ของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ซึ่ งวัน หยุด ทาการดังกล่ า วหมายรวมถึ ง วัน หยุด ทาการของกองทุ น หลัก วัน หยุด ทา การของ
ประเทศ/ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือจดทะเบียนซื้ อขาย และ/หรือ วันหยุดทา
การของตัวแทนรับคาสัง่ ซื้ อขาย วันหยุดทาการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทาการอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติม
2.2 กรณีใดทีบ่ ริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล
ดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคล
ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(2) บุ คคลที่ ปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการที่บริษัทจัด การจะปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
2.3 กองทุนรวมนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน
แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้มี
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน
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(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่
เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ น
อัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่ อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นตามข้างต้น บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมี คาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระ
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่อง
ดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ดาเนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
2.4 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน
ในกรณีใดกรณีหนึ่ ง ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบใน
อนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมี
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 หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี
ถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัด
ให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน

14

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมเป็ นการ
ชัว่ คราวหรือถาวรได้ โดยจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ มีการหยุด
รับคาสัง่ ดังกล่าว
2.5 กองทุนรวมนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไปได้
2.6 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
สาหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะคานวณ
ต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (First In,
First Out : FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อ
การออม ไม่ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุ นตามกฎหมาย ดังนั้ น ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นอาจเสียสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆในใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน แล้วนาใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการ
ซื้ อขาย
2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง
อินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อ
ขาย
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการ
ซื้ อขาย โดยสามารถดาวน์ โหลดแอปพลิ เคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store
(iOS) และ Play Store (Android)
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริ ษัท
จัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการอื่น
(1) กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมออกจากบริษัทจัดการ
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น สามารถสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นได้ โดยกรอกรายละเอี ยดในคาขอสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุน ระบุจานวนเงินหรือจานวนหน่ วยลงทุนที่ตอ้ งการ พร้อมทั้งสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่ วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว
นาไปยืน่ ต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนซึ่งจะส่งมอบหลักฐาน
การรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
(2) กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมเข้าบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการได้ โดยขอรับหนังสือชี้ ชวนเสนอ
ขายหน่ วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคาสัง่ ซื้ อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการ โดยกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆในใบคาสัง่ ซื้ อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ส าหรับผูล้ งทุ นที่ ยังไม่เคยมี บัญชี ก องทุ น จะต้อ งเปิ ดบัญชี ก องทุ น โดยกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
หรือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน
ปั จจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างชนิ ดหน่ วยลงทุนภายใต้
กองทุนเดียวกันได้
ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมไปยังหน่ วยลงทุนชนิ ดอื่นไม่ถือเป็ นการโอนย้าย
การลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไม่
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามหัวข้อ "การเลิกกองทุนรวม"
การด าเนิ น การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ดัง กล่ า วบริ ษั ท จัด การถื อ ว่ า ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
มอบหมายให้บริษัทจัดการเป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของ
บริ ษัทจัดการตามเงื่อนไขที่ กาหนดในหัวข้อ "การเลิ กกองทุ นรวม" หากไม่สามารถสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการ
จะดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษี อากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด
(2) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามหัวข้อ "การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน"
(2.1) กรณี ที่เกิดเหตุการณ์ตามหัวข้อ "การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน" และยังมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นที่
ลงทุนไม่ครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด
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(ก) บริษัทจัดการจะดาเนิ นการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนไปยังกองทุน
รวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่มีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงหรือตา่ กว่า
กองทุนเดิมตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยจะไม่เก็บค่าธรรมเนี ยมการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ข) ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีก
ทอดหนึ่ ง ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื่อการออมอื่นที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกาหนด และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการ
ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
1. เป็ นการโอนย้ายตามคาสัง่ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อ
การออมอื่นที่อยูภ่ ายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
2. เป็ นการโอนย้ายการลงทุ นภายในระยะเวลาที่ บริ ษัท จัด การกาหนด ทั้งนี้ ในการก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการต้องคานึ งถึงระยะเวลาที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะสามารถดาเนิ นการ
เพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
(2.2) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามหัวข้อ "การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน" และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของชนิ ด
เพื่อการออมที่เหลืออยูท่ ้งั หมดมีการลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด
(ก) บริษัทจัดการจะดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังชนิ ดหน่ วยลงทุน
อื่นในกองทุนเดียวกันหรือกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การจัด การของบริษัทจัดการที่มีระดับความเสี่ยง
ใกล้เคียงหรือตา่ กว่ากองทุนนี้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนี ยมการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ข) ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นหรือชนิ ดหน่ วย
ลงทุนอื่นอีกทอดหนึ่ ง ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไป
ยังกองทุนอื่นหรือชนิ ดหน่ วยลงทุนที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนกาหนด และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั ยกเว้น
ค่าธรรมเนี ยมการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
1. เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นครั้งแรกโดยสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนไปยังกองทุนที่อยูภ่ ายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
2. เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ในการกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการต้องคานึ งถึงระยะเวลาที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะสามารถดาเนิ นการ
เพื่อแจ้งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้อย่างเหมาะสม
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
กาหนด สาหรับการสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายถัดไป
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
กาหนด
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ราคาขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ในกรณี สับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จัด การจะใช้ร าคาขายและราคารับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น
ดังต่อไปนี้
1) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวัน
ทาการซื้ อขายที่ บ ริ ษั ท จัด การหรื อ ผู ้ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ได้รับ ค าสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทา
รายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน (ถ้ามี)
2) การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ น
วันทาการซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางหรือ ณ สิ้ นวันทาการก่อนหน้าวันทา
การซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
สิทธิในหน่ วยลงทุน
สิทธิในหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางได้รบั
ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสั ง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบก่อนการปิ ดรับ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนชัว่ คราวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.7 กองทุนรวมนี้ กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้แก่ทายาทหรือผูร้ บั ประโยชน์ตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคาสัง่ ศาล
4. การโอนอันเนื่ องมาจากการบังคับจานาหน่ วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุ มตั ิให้โอนได้
นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนนอกเหนื อจากกรณีที่ระบุขา้ งต้น
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่ วยลงทุนด้ว ยตนเองที่
นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามข้อ 1 สาหรับการโอนหน่ วยลงทุน
ตามข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ผูร้ ับโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมาติดต่อ นายทะเบียนด้วยตนเองพร้อม
แสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตามกฎหมาย
ผูร้ ับโอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้
บันทึ กชื่ อผูร้ ับโอนหน่ วยลงทุ นในทะเบี ยนผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นแล้ว ซึ่งนายทะเบี ยนจะทาการโอน
หน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน 30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั
โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน

18

ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่า
ทอดใดๆ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การโอนหน่ วยลงทุ นดังกล่ าวส่ งผลให้บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง
หรื อต่ อความรับผิ ดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า
2.ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมจะไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนไปจาหน่ าย จ่าย โอน
จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
3. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เนื่ องจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้ น และไม่มีสิทธินาหน่ วยลงทุนไป
จานาเป็ นหลักประกัน
2.8 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
ขายและราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลของกองทุนได้จาก
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา โทร. 0 2888 8888
3. คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
3.1 กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคาขอเปิ ดบัญชีและใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้
ในหัวข้อ "เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี" และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ชาระเงิน
ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ หรือผูส้ นั บสนุ นการขายหน่ วยลงทุนในนามของ
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ให้แก่ผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ น
หลักฐานภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้ทารายการขายหน่ วย
ลงทุนแล้ว โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเอง
และจะต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อนั้ น
ได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนจากบริษั ทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่
บริษัทจัดการออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่ วยลงทุ นและให้ใช้เป็ น
หลักฐานแสดงการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน
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ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการ
จะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและ
จะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ ซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน และมีฐานะ
เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั้งเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน
อนึ่ ง ในกรณีที่เป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เป็ นจานวนเงินที่ผลู ้ งทุนชาระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเท่านั้น มิใช่หลักฐาน
แสดงสิทธิการได้รบั จัดสรรหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่ วยลงทุนไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรร
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน เพื่อให้
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุ น บริ ษัทจัดการกองทุ นรวมต้องจัดทาใบ
หน่ วยลงทุนมอบให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
3.2 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ข้อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การจัดสรรหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า
ข้อจากัดในการถือหน่วยลงทุนและข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง
ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ าย
ได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมี
การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับ
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
3.3 หากท่านต้องการร้องเรียนจะทาได้อย่างไร
ติดต่อบริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 0 2263 6000
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2230 2240-1
3.4 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี
3.5 การวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการ
จะอ้างอิงที่อยูข่ องบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่อยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
4.1 รายชื่อคณะกรรมการ
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์
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
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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
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4.2 จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จานวน 226 กองทุน
4.3 มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
มูลค่าสินทรัพย์กองทุนรวมภายใต้การจัดการ 1,082,157,874,445.50 บาท
4.4 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
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

ประธานกรรมการบริหาร

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

4.5 รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
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คุณชุณหวรรณ
ขัตตินานนท์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน, University of
Texas at Austin ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี สาขาการบัญชี
(International Programme),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- Master of Business
คุณนาวิน
Administration in Finance and
อินทรสมบัติ
Derivatives,
University of North Carolina at
Chapel Hill, United States
- ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณพีรกานต์ ศรีสุข

ประสบการณ์การทางาน
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- Assistant Managing Director
Equity and Derivatives Trading Group
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Vice President
Direct Investment
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY
CO.,LTD
- Chief Financial Officer,
CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD
- Assistant Vice President
กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
- Assistant Vice President
Investment Banking Department
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Exploration Engineer,
SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER
-Master of Science in Finance, - ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
London School of Economics
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
and Political Science (LSE),
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
United Kingdom
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์, - ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา

คุณกันตยา
พสุหิรญ
ั นิกร

คุณวีรยา จุลมนต์

ประสบการณ์การทางาน
- 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
University of Warwick,
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
United Kingdom
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ปริญญาตรี
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
คณะเศรษฐศาสตร์
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
(International Programme),
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- Senior Dealer, Interest Rate
Derivatives,
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ
- ปริญญาโท International
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
Securities, Investment and
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
Banking, University of Reading, - ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
United Kingdom
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์, - ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด

ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
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4.6 รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888
 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-777-7777
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
 ธนาคารออมสิน โทร. 1115
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทร. 02-274-9400
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า Unit-Link โทร. 02-274-9400
 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด โทร. 02-820-0100
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทร. 02-026-5100
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทร. 02-107-1860
 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) โทร. 1351
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จากัด โทร. 02-695-5555
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โทร. 02-672-5999
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน) โทร. 02-648-1111
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-841-9000
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-857-7000
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด โทร. 02-088-9100, 02-343-9500
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด โทร. 02-633-6000 กด 5
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทร. 02-949-1999
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5000
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777
 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000
 บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชน
ั ่ จากัด โทร. 02-095-8999
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด โทร. 02-697-3700
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทร. 02-646-9650
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999
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 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชน
ั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-009-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9797
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทร. 02-680-1111, 02-680-1000
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชน
ั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทร. 02-660-6666
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทร. 02-207-2100
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทร. 02-861-5508
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทร. 1240 กด 8

รายชื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
4.7 ใครเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
4.8 ใครเป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โทร. 0 2230 2240-1
นอกจากหน้าที่ ต ามสัญญาแต่ งตั้งผูด้ ู แลผลประโยชน์ แล้ว ผู ้ดู แลผลประโยชน์ ยงั มี ห น้าที่ ตาม
กฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนด้วย
4.9 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
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 นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2596 0500
5. ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
มีดุลยพินิจที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
- เครื่องมือการกาหนดให้ผลู ้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (liquidity fee) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee
คือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่ วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity
Fee คือ 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กาหนด
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุน
และค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ ในการขายสิ น ทรัพ ย์ของกองทุ น และปริ ม าณการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น ร วมทั้งการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดย
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจาก
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
4. ค่ า ธรรมเนี ยม Liquidity Fee ที่ เรี ยกเก็ บ ได้จ ะน ากลับ เข้า กองทุ น อย่า งไรก็ ต ามการใช้เครื่ 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 ะครั้งที่ จ ะเรี ยกเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ยมนี้ ได้ต ามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลด
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มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้
ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่ บริ ษัท
จัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนั้น
กองทุ นรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุ นปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะเรียก
เก็บในอัตราที่ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่าง
ใดหรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (swing pricing) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบตั ิ Full swing pricing และ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งกาหนดอัตราที่จะใช้ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ย
สูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing
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Threshold โดยมี ห ลัก การในการพิจ ารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริ ษัท จัด การก าหนด 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
สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สดั ส่วน
ของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกิน
กว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณ
จากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษั ท จัด การจะไม่ ใ ช้เครื่ อ งมื อ Swing Pricing พร้อ มกับ เครื่ อ งมื 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. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทาการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะ
พิจารณาใช้อัตรา Swing Factor ในอัตราที่ ไม่เกินกว่าที่ กองทุ นปลายทางกาหนดไว้ในหนั งสือชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ 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 :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs และกาหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขาย
หน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของ
บริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มี
ค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่ บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุ ทธิ ของกองทุ น
คานวณจากมูลค่าการซื้ 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 ยนหน่ ว ยลงทุ น ออก
(switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกาหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
(2) กรณีที่มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุน
ในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ ADLs พร้อมกับเครื่องมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs จากผูท้ ี่ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนเข้า หรือผูท้ ี่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก เพียงฝั ่งใดฝั ่งหนึ่ งที่เกิน
ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรียก
เก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่
ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือรายที่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนใน
วันทาการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้ น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวัน
ทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ ADLs บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณาด าเนิ น การให้ส อดคล้อ งกับ กองทุ น
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ ADLs ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะพิจารณา
กาหนดอัตรา ADLs ไม่เกินกว่าที่ กองทุ นปลายทางกาหนดไว้ในหนั ง สื อชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการด าเนิ นการ ในกรณี ที่ กองทุ นปลายทางมี การ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
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- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุ นมูลค่าเกิน กว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของ
ตราสาร ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุ น และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
รวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุนหรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จ จริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
2. บริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาใช้เครื่ อ งมื อ Notice Period ร่ ว มกับ เครื่ อ งมื 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 และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปฏิบัติกบั คาสัง่ ที่ได้รบั จากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคาสัง่ ที่ได้รบั ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย
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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะปรับเพิ่มหรื อลดระยะเวลาที่ ตอ้ งแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ใน
โครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้ง
ล่วงหน้า ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้อง
กับกองทุนปลายทางได้
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในกรณี ที่กองทุ นปลายทางมีการใช้เครื่ องมือนี้ โดยจะ
กาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณี ที่ กองทุ นปลายทางมี การ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใด
หรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิน 15 วันทาการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ดว้ ย Gate
Threshold ได้ บริ ษั ท จัด การมีห ลัก การในการพิ จารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษั ท จัดการ
กาหนด 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 เกี่ยวข้ องเท่าที่
สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวัน ทาการซื้ อขายใดที่ สัด ส่ ว นของมูลค่ าการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น สุ ท ธิ ของ
กองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัท
จัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน
(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่ วน (pro-rata basis) ของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นและคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก ณ วันที่ ใช้
Redemption Gate
4. ค าสัง่ ขายคื นหน่ วยลงทุ น และคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ออกส่ วนที่ เหลื อ บริ ษั ท จัด การจะนาไปทา
รายการในวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
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ลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
และคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ ส่วนที่
เหลือได้เมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการยกเลิกคาสัง่ ดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิ ดใช้
ระบบ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริ ษัทจัดการจะทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate
ตามราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพี ย งพอ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น และสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออกเกิ น กว่ า
Redemption Gate ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริ ษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรับ เพิ่ ม หรื อ ลดเพดานการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขั้นตา่ ที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับ
เพิ่มหรือลดระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการ
กาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกทั้งหมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และจะแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสัง่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุ นปลายทางมีการใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะ
กาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุ นไม่ตา่ กว่าที่ กองทุ นปลายทางกาหนดไว้ในหนั งสื อชี้ ชวน และกาหนด
ระยะเวลาที่จะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการด าเนิ นการ ในกรณี ที่ กองทุ นปลายทางมี การ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการสามารถดาเนิ นการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จาเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณี เกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศ ก.ล.ต.
กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้ นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่า งใด
อย่างหนึ่ งดังนี้
(1) การกระทาที่ เป็ นความผิ ดมูลฐานหรื อความผิ ดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับ การป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่ เป็ นการปฏิบัติตามคาสัง่ เกี่ย วกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุ คคลผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการ
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้
ไม่เกิน 3 วันทาการ
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
กองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของกองทุน
Morgan Stanley US Advantage Fund โดยมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้ นหรือ
ลดลงในช่ วงเวลาต่ าง ๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่ กองทุ นลงทุ น ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ อาทิ
 ความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของราคาหลัก ทรัพ ย์ (Market Risk) เป็ นความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการ

เปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของ
ตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่
กองทุนหลักลงทุนไว้ และ ส่งผลให้มลู ค่าหน่ วยลงทุนมีความผันผวน
 สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุ นลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการที่ กองทุ นไม่สามารถ
จาหน่ ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่ เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ดี บริษัท
จัดการสามารถลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้โดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการ
ลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพ และมีเงื่อนไขการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สอดคล้องหรือเอื้ อกับการซื้ อขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุน
 ความเสี่ยงจากการรับชาระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซึ่งเกิดจากความล่าช้าของการรับชาระคืน
เงิ น ลงทุ น จากความแตกต่ า งทางด้า นเวลา และขั้น ตอนในการซื้ อขายที่ ต่ า งกัน ระหว่ า งหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ทางกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือ
ตราสารแห่ งหนี้ ทัว่ ไป หรื อ เงิ น ฝากในสถาบัน การเงิ น ตามกฎหมายไทยที่ มี อ ายุ ของตราสาร หรื อ
ระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณีตา่ กว่า 1 ปี เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุ นและลดความเสี่ยงจาก
การรับชาระคืนเมือมีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูล้ งทุน
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศเดียว (Single Country Risk) ซึ่งเกิดจากความเสี่ ยงที่ กองทุนมี
ฐานะการลงทุนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่ ง ซึ่งอาจทาให้มีความผันผวนของมูลค่า
ทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น เพิ่ม มากขึ้ น ทาให้ก ารเปลี่ ยนแปลงทางการเมือ งและความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย และ การทาธุ รกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไป
ลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนสามารถลดความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในตลาดทุนต่างๆได้โดยติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่
กองทุนลงทุนอย่างสมา่ เสมอ รวมทั้ง กองทุนหลักมีกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ
วิเคราะห์ปัจจัยพื้ นฐานของตราสารนั้นๆ เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนที่
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวทางข้างต้นอาจไม่สามารถลดความเสี่ ยงการลงทุ นในประเทศเดี ยวได้
เท่าที่ควร เนื่ องจากเป็ นนโยบายของกองทุนที่ประสงค์จะลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ งเพียงประเทศ
เดียว
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เป็ นความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

ทาให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจโลก ปั จจัยพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพ
ทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกาไรค่าเงิน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ปกติ
กองทุ น จะลงทุ นในสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้ าเพื่ อป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัต ราแลกเปลี่ ยนที่ อ าจเกิดขึ้ น
บางส่วน ซึ่งจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่ วงหน้าดังกล่ าวอาจไม่สามารถป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนได้ท้ังหมด ทั้งนี้ กองทุ นจะ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวัง
เพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ณ ขณะนั้นมากที่สุด
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่กองทุน
มีฐานะการลงทุนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่ ง ซึ่งอาจทาให้มีความผันผวนของมูลค่า
ทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น เพิ่ม มากขึ้ น ทาให้ก ารเปลี่ ยนแปลงทางการเมือ งและความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย และ การทาธุ รกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไป
ลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนสามารถลดความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในตลาดทุนต่างๆได้โดยติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่
กองทุนลงทุนอย่างสมา่ เสมอ รวมทั้ง กองทุนหลักมีกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ
วิเคราะห์ปัจจัยพื้ นฐานของตราสารนั้นๆ เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนที่
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวทางข้างต้นอาจไม่สามารถลดความเสี่ ยงการลงทุ นในประเทศเดี ยวได้
เท่าที่ควร เนื่ องจากเป็ นนโยบายของกองทุนที่ประสงค์จะลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ งเพียงประเทศ
เดียว
 ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่รัฐบาล
ของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือสังคม ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ
ซึ่งอาจส่ งผลให้ ผูล้ งทุ นอาจได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นล่ าช้ากว่าระยะเวลาที่ กาหนดไว้ใ น
หนังสือชี้ ชวน
 ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมักจะเผชิ ญ กับ
ความเสี่ยงอันเนื่ องจากหลายปั จจัย เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาด การ
เข้าแทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ข้อจากัดเรื่ องการเข้าถึ งข้อ มูล และการเปิ ดเผยข้อ มูลที่ เข้ม งวด
นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มนั ่ คงทางการเมืองและ
ภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจากัดหรื อกฎหมายหรื อมาตรการควบคุ มการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อหรือเงินฝื ด รวมถึงความไม่พร้อมของระบบ
การชาระราคาและ/หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ เป็ นต้น
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้ นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตา่
กว่า 2 อันดับแรก
3
4

5

หน่ วย CIS ในประเทศ
หน่ วย CIS ต่างประเทศ
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตรา
สารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเป็ นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน)
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ < 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
หรือ
ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10%หรือ
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้อ

6

7

ประเภททรัพย์สิน
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วันนับ
แต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated
market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
6.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
< 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตรา
สารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
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2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคล เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
< 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุกองทุน
1.2 ธพ.
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
1.3 บง.
อายุโครงการ > 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรือ ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ
แต่กองทุนรวมได้ดาเนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ที่
มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา
(single entity limit)
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ข้อ

3
4
5

6
7

ประเภททรัพย์สิน
2.3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
reverse repo ในประเทศ
securities lending ในประเทศ
total SIP ซึ่งได้แก่
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อที่ตวั ตราสารและ/หรือผู ้
ออกตราสารที่ตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment
grade / unrated)
หน่ วย CIS ในประเทศ
หน่ วย CIS ต่างประเทศ
derivatives โดยมี hedging limit :
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 20%
รวมกัน
ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 20%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 ตราสารหนี้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทย
liabilities) ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
หรือตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ)
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อก
ตราสารมีหนี้ สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนา
มูลค่าหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้ สินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และใน
กรณีที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้ สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ ของผู ้
ออกรายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการ
ยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสาร
ที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

2 หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง

อัตราส่วน
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่
กรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่ วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกัน เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนิ นการ

ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบปี บัญชีต้งั แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน เป็ นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
อัตราตามโครงการ(2)

เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 62/63
ปี 63/64

เรียกเก็บจริง(2)
ปี 64/65

1. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
1.1 ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 1.50
1.50
1.50
1.50
 K-USA-A(A) *
 K-USA-A(D)
ไม่เกิน 1.50
1.50
1.50
1.50
 K-USA-SSF *
ไม่เกิน 1.50
ยกเว้น
ยกเว้น
1.2 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 1.50
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
 K-USA-A(A) *
ไม่เกิน 1.50
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
 K-USA-A(D)
ไม่เกิน 1.50
ยกเว้น
ยกเว้น
 K-USA-SSF *
1.3 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
 K-USA-A(A) *
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือ
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
 K-USA-A(D)
 K-USA-SSF *
เป็ นไปตามค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนในขณะนั้น
• สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า
• สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
1.00
ไม่เกิน 1.50
1.00
- ไปยัง SSF บลจ.อื่น
ยกเว้น
ยกเว้น
ไม่เกิน 1.50
- ไปยัง SSF ภายใน บลจ.กสิกรไทย
1.4 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) กรณีถือครอง
หน่ วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี
 K-USA-A(A) *
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
 K-USA-A(D)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ยกเว้น **
ยกเว้น **
 K-USA-SSF *
ไม่เกิน 1.50
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.1 ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
 K-USA-A(A) *
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
 K-USA-A(D)
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
 K-USA-SSF *
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่ วยลงทุนได้
2.2 ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วย
ลงทุน
2.3 ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วย
ลงทุน
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ น
กรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
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อัตราตามโครงการ(2)

3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(3)
3.1 ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี
3.2 ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี
3.3 ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปั นผล
ตามที่จ่ายจริง
3.5 ค่าธรรมเนี ยมบริการธนาคาร
ตามที่จ่ายจริง
(4)
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07%
ของจานวนเงินทุน
ของโครงการ
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5. อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สิน
ไม่เกิน 4.0125 ต่อปี
(1)(5)
(3)
สุทธิ (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 62/63
ปี 63/64

เรียกเก็บจริง(2)
ปี 64/65

1.07
0.03
0.08
0.01
0.01

1.07
0.03
0.08
0.01
0.01

1.28 ***
0.03
0.04 ****
0.01
0.01
0.01

-

-

-

-

0.00

-

1.20

1.20

1.38

* หน่ วยลงทุนชนิ ดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) เริ่มเสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 17 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป
หน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม (K-USA-SSF) เริ่มเสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
** บริษั ทจัดการยกเว้น ค่าปรับกรณี ขายคืนหน่ วยลงทุ นก่อนระยะเวลาถื อครอง (Exit Fee) สาหรับการถื อครองตา่ กว่า 1 ปี ถึ ง วันที่
31 ธ.ค. 2565
*** บริษัทจัดการปรับเพิ่มค่าธรรมเนี ยมการจัดการของกองทุนเป็ น 1.2840% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ตั้งแต่วนั ที่
7 พ.ค. 2564 เป็ นต้นไป
**** บริษัทจัดการปรับลดค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนเป็ น 0.0428% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน ตั้งแต่วนั ที่
20 เม.ย. 2564 เป็ นต้นไป
(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายของรอบ
ระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้ น
(2) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่หกั จากกองทุนรวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว
(3) มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น ทั้ง หมดของกองทุ น หัก มู ล ค่ า หนี้ สิ น ทั้ง หมด ทั้ง นี้ มู ล ค่ า หนี้ สิ น ทั้ง หมดไม่ ร วมถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่เกินร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(5) ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจาการซื้ อขายหลักทรัพย์
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การซื้ อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุนได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษทั ประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกัน
ชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ การซื้ อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธี
ปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื้ อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซอกรมธรรม์
ื้
ประกันชีวิตควบการลงทุนจึง
ควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ และ
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วธิ ีการซื้ อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (omnibus account)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (UnitLinked Life Policy) ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้ อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงั นี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
(1) มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขน้ั ตา่
ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น บริษัทจัดการไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุน มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่
อย่างไรก็ตาม แบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกัน ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถ
ใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เลือกสัดส่วน
การลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึง่ แบบประกัน
ชีวิตควบการลงทุนนี้ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้น
บริษัทประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ขายคืน
จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ และจานวนหน่ วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้ อขายหน่ วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซอกรมธรรม์
ื้
ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และหรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต
หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยชาระเป็ นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้
ระยะเวลาในการสัง่ ซื้ อจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนที่ บริษัทจัดการกาหนด โดย
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รบั เอกสารและเงินจองซื้ อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุ มตั ิ
กรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วย
ลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน โดยผูล้ งทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่
ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคา
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนของผูล้ งทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือบริษทั ประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต และหรือคาสัง่ ดังกล่าวหรือผูล้ งทุนเป็ น
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บุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทาผิดการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การฟอกเงินและการสนับสนุ นการก่อการร้าย หรือผูล้ งทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีขอ้ สงวน
สิทธิในการพิจารณารับประกัน
(3) การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(3.1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืนหน่ วยลงทุน เงื่อนไขในการ
ขายคืนหน่ วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่ วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม
ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และหรือเอกสารการขายที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต
โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด และคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
จะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุน สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่ วย
ลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(3.2) การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจดาเนิ นการขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
มาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ และค่าธรรมเนี ยมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราและ
วิธีการที่กาหนดในกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ น
รายปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยใน
เอกสารประกอบการขายที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต
(4) การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น
ให้แก่บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการที่คานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกาหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษทั จัดการให้แก่ผู้
ลงทุนที่ซอประกั
ื้
นชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการที่คานวณราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา และมีวธิ ีการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนซึ่งจะ
เป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวิตภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสัง่ ซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุน อนึ่ ง บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนตามข้อ (2) และการขายคืน
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หน่ วยลงทุนตามข้อ (3) (3.1) ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(6) การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคาสัง่ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวม
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษัท
ประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ ง
(กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ น
ผูด้ าเนิ นการนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนิ นการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าว
ให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วนเป็ นการชัว่ คราวและหรือถาวรใน
กรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่
จานวนที่ขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางตา่ กว่าจานวนขัน้ ตา่ ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดในการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์
ราคาขายและราคารับซื้ อคืนในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง การกาหนดราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันทา
การที่บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ และทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนี ยม (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันทาการ
ซื้ อขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนปลายทาง หรือวันทาการซื้ อขายที่บริษัทประกันระบุ
ให้เป็ นวันทาการซื้ อหน่ วยลงทุนปลายทาง โดยจะต้องเป็ นวันทาการที่บริษัทถือว่าได้รบั ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายและราคารับซื้ อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ข้างต้นจะต้องเป็ นราคาที่ได้รบั การรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทาการตามที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดั เจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวติ ขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือ
กรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวติ จะยกเลิกคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนทราบ
ผูล้ งทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนนั้นได้
เสร็จสิ้ นสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนภายใน
30 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสัง่ ครั้งแรก หรือสรุปส่ง
เป็ นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนได้ตามวิธีที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนด
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(7) วันและเวลาในการขายหน่ วยลงทุน รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถซื้ อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทาการที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถทารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้ อหน่ วยลงทุน
(การชาระเบี้ ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่ วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต)
การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้ โดยส่งคาสัง่ ตาม
แบบฟอร์มและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(8) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้
เพียงอย่างเดียว ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณี
ใดทั้งสิ้ น
(ข) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาหน่ วยลงทุ นไปจานาเป็ น
หลักประกัน
(ค) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประชีวิตควบการลงทุน
ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ขายหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่ วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่ วยลงทุน ณ วันที่
บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนและได้ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว
(ง) สิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่ องจากบริษัทประกัน
ชีวิตจะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสัง่ 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 จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่
เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
(ซ) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ และเลขที่
ใบอนุุ ญาตตัวแทนประกันชีวิต
(ฌ) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที่ได้รบั คาแนะนาเพื่อซื้ อหน่ วย
ลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
(ญ) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือต่อ
การตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูใ่ นขัน้ ตอนการดาเนิ นการเพื่อการควบ
กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
(ฎ) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมหรือผลตอบแทนที่
ฝ่ ายขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซื้ อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้ อหรือขายคืนหน่ วย
ลงทุน เป็ นต้น
(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(ฑ) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกาหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
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ลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบตั ิอื่นของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่ วยงานที่มี
อานาจอื่น
(9) การจัดส่งรายงานให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี ของกองทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี ให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
หลังจากที่ได้รบั เอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงสถานะการเงินให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือ
ร้องขอรายงานแสดงสถานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหนึ่ งครั้งโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนี ยม
(10) ค่าธรรมเนี ยมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากบริษัทประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการขายและหรือค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้กบั บริษัท
ประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียก
เก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพัน ของกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน
วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

รายละเอียดการและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่
กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ต่อ)
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน

53
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน กับเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน–A ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A))
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
(%ต่อปี )
ปี

2562*

2563

2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

0.20

72.77

-4.87

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

7.41

17.53

33.42

13.6

33.12

27.17

9.33

34.81

13.25

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

* ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น

(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ผลตอบแทนกองทุนรวม

ตั้งแต่ตน้ ปี
(%)
-36.30

3 เดือน
(%)
-18.49

6 เดือน
(%)
-43.08

1 ปี
(%)
-40.79

ตัง้ แต่จดั ตั้ง
(%ต่อปี )
1.90

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-12.53

-7.51

-8.92

2.66

15.97

59.27

54.93

52.19

40.78

34.15

22.52

23.65

20.42

16.58

24.58

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

** ตัวชี้ วัดของกองทุน คือ ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนของกองทุนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุน K-USA-A(A) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือ
นับตั้งแต่แบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน ในกรณีที่แบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนมาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผ่านมา เท่ากับ -49.25%
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน–A ชนิดจ่ายเงินปั นผล (K-USA-A(D))
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
(%ต่อปี )
ปี

2555*

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

0.16

37.96

7.95

12.99

0.49

28.17

-1.12

22.40

72.80 -4.87

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-2.16

35.14

14.01

2.62

11.2

19.02

-5.83

28.56

17.53 33.42

ความผันผวน
(Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน

11.22

11.21

12.16

16.98

13.25

8.81

18.70

14.46

33.12 27.17

ความผันผวน
(Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด**

11.55

11.28

11.59

15.81

13.09

6.87

16.89

12.44

34.81 13.25

* ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น

(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ผลตอบแทนกองทุนรวม

ตั้งแต่ตน้ ปี
(%)
-36.28

3 เดือน
(%)
-18.50

6 เดือน
(%)
-43.05

1 ปี
(%)
-40.77

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-12.53

-7.51

-8.92

2.66

14.26

13.23

13.54

59.30

54.93

52.21

40.79

32.42

26.85

21.35

22.52

23.65

20.42

16.58

23.55

20.10

16.91

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

3 ปี
5 ปี
ตั้งแต่จดั ตั้ง
(%ต่อปี ) (%ต่อปี ) (%ต่อปี )
1.43
7.65
11.09

** ตัวชี้ วัดของกองทุน คือ ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนของกองทุนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุน K-USA-A(D) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึง
วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -50.13%
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน ชนิดเพื่อการออม (K-USA-SSF)
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
(%ต่อปี )
ปี

2564*

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-6.30

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

18.59

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

27.10
12.51

* ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น

(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ผลตอบแทนกองทุนรวม

ตั้งแต่ตน้ ปี
(%)
-36.33

3 เดือน
(%)
-18.50

6 เดือน
(%)
-43.10

1 ปี
(%)
-40.81

ตัง้ แต่จดั ตั้ง
(%ต่อปี )
-39.59

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-12.53

-7.51

-8.92

2.66

3.64

59.28

54.93

52.19

40.78

40.22

22.52

23.65

20.42

16.58

16.43

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

* ตัวชี้ วัดของกองทุน คือ ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนของกองทุนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
*** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุน K-USA-SSF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือ
นับตั้งแต่แบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน ในกรณีที่แบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนมาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผ่านมา เท่ากับ -49.27%
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงตา่ มาก บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับตา่ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจ
มีความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุน

58

คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ จากัด
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดงั นี้
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน (Investment Grade)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุด และมีความเสี่ยงตา่ ที่สุด มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุ ด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตา่ มาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตา่ มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สูงกว่า มี
ความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตา่ สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตใน
ระดับน่ าลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings)
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถขั้น สู ง สุ ด ในการช าระหนี้ ตามเงื่ อ นไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่ อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศ
ซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กบั ตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณี ที่มีระดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์
“+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่ าเชื่อถือที่กาหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่
อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถใน
การชาระหนี้ ดังกล่าวจะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตรา
สารที่ได้รบั การจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดย
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 และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล
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
ชาระหนี้ โดยตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึ งระดับความน่ าเชื่ อ ถื อ ขั้นปานกลางเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับผู ้อ อกตราสารอื่น ในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชาระหนี้ ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้
อื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้ พิเศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยก
ความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้
เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถื อสาหรับประเทศหนึ่ งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเที ยบกัน
ภายในอันดับความน่ าเชื่ อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับ ความ
น่ าเชื่อถืออันดับ ”AAA(tha)” หรืออันดับที่ตา่ กว่า “CCC(tha)” สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aaa มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Moody’s บริษัทผูอ้ อก
ตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ ได้รับการจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่ มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัท
ผูอ้ อกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
น้อยกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความ
เสี่ยงจากความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้

อันดับเครดิ ตจาก Aa ถึ ง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่ อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่ างของคุ ณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Short-Term Bank Deposit Ratings
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงความสามารถในการชาระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก
ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และ
มีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สาหรับเงินฝากนั้ นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับ “Not Prime” สาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตา่ หรือน่ ากังวลและ
มีความไม่แน่ นอนในความสามารถในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AAA มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Standard & Poor’s
บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ ได้รับการจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่ มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัท
ผูอ้ อกตราสารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
น้อยกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความ
เสี่ยงจากความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนั งสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษัทจัดการหรือผูข้ ายหน่ วยลงทุน
2. ผู ้ล งทุ น ควรตรวจสอบให้แน่ ใ จว่าผู ้ขายหน่ วยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ได้รับ ความเห็ น ชอบจากสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
4. บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดี ยวกับที่ บริษัทจัดการ
ลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ห รื อทรัพ ย์สิน อื่นเพื่ อกองทุ น ตามหลัก เกณฑ์ที่ สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่สนใจจะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถ
ขอดูขอ้ มูลได้ที่บริษัทจัดการ ตัวแทน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัท
จัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
6. ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(connected person) และการลงทุ นตามอัตราส่ วนที่ กาหนดในวัตถุ ประสงค์การลงทุ น เป็ นต้น ได้ที่
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
7. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้ น บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันใน
การชดเชยผลขาดทุ นของ กองทุ นเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุ น ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของ กองทุ นเปิ ดเค
ยูเอสเอ หุน้ ทุน ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ส่ ถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของ บลจ.กสิกรไทย
8. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนข้อมูลโครงการ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
และส่วนรับรองความถูกต้อง
9. การพิ จ ารณาร่ างหนั งสื อชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ น รวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่า
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน หรือได้
ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
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