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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2566 

 

กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุนเพ่ือการเลี้ ยงชีพ 

K Positive Change Equity RMF : KCHANGERMF 

 

ลกัษณะส าคญั 

  

ประเภท  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 

วนัท่ีไดร้บัอนุมตัิใหจ้ดัตั้ง

และจดัการกองทุน 

28 ตุลาคม 2563 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 9 พฤศจิกายน 2563  

รอบระยะเวลาบญัชี 1 พฤษภาคม - 30 เมษายน 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน และผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ซ่ึงเป็นกองทุนรวมตราสารทุน 

ประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Baillie 

Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองทุนหลัก) โดยอยู่ภายใต้กลุ่ม 

Baillie Gifford Investment Funds ICVC ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททัว่โลกซ่ึงเป็น

เจา้ของผลิตภณัฑห์รือมีพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสงัคมโดยรวม ตามดุลย

พินิจของ Baillie Gifford & Co Limited ซ่ึงรวมถึงบริษัทต่างๆท่ีสนับสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน

หลายๆดา้น แต่ไม่จ ากดัเพียงดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ดา้นการศึกษา ดา้นความเท่าเทียมทางสงัคม ดา้น

คุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ และดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ โดยมีการลงทุนแบบ

กระจุกตัว กองทุนหลักไดร้ับอนุมัติใหจ้ัดตั้งโดย Financial Conduct Authority (FCA) โดยเป็นกองทุน 

non-UCITS ท่ีอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ FCA’s Collective Investment Schemes sourcebook (COLL) และ

เป็น Alternative Investment Fund (AIF) ท่ีอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ FCA’s Investment Funds Sourcebook 

(FUND) กองทุนหลกับริหารจดัการโดย Baillie Gifford & Co Limited โดยอยู่ภายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง

ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ซ่ึงเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of 

Securities Commissions (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

 

รองรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
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Baillie Gifford Positive Change Fund (กองทุนหลกั) แบ่งหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายออกเป็น Share Class 

ซ่ึงจะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต า่ของการสัง่ซ้ือและมูลค่าคงเหลือขั้นต า่ โครงสรา้ง

อัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรก าไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผูล้งทุน หรือ

ลักษณะอื่นๆ ทั้งน้ี กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ ้นทุนเพื่อการเล้ียงชีพ จะลงทุนใน Class B 

accumulation (GBP) ซ่ึงเป็น Share Class ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปและไม่จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง Share Class ท่ีลงทุน โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญัและไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่า

ได้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารแห่งหน้ี 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือหลักทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหา

ดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  

 

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และสญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพื่อลด

ค่าใชจ้่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน  

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – 

Investment Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ทั้งใน

และต่างประเทศ ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์มิได้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เวน้แต่เป็นหุน้ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์

สัง่รบัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูอ้อกหุน้ดงักล่าวอยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการกระจายการถือหุน้รายย่อยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการรบัหุน้

สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนได ้

 

บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปท่ีสหราชอาณาจกัร โดยใชส้กุลเงินปอนด์

สเตอรลิ์ง (GBP) เป็นสกุลเงินหลกั ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสหราชอาณาจกัร และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลงั 

โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั โดย

ประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุน

รวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือ

หลักทรัพยต่์างประเทศได ้หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ท าให้

ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการ

กองทุนซ่ึงขึ้ นอยู่กบัสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัท
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จัดการจะด าเนินการแจ้งให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนด าเนินการ

เปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

นโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

ไม่จ่ายเงินปันผล 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark)  

ดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง แลว้ปรับ

ดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณ

ผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณ

ผลตอบแทน 10% 

 

3. ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้ นของเงินลงทุนท่ีน าไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัททัว่โลก 

ซ่ึงเป็นเจา้ของผลิตภณัฑห์รือมีพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม 

ตามดุลยพินิจของ Baillie Gifford & Co Limited ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 
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ค าถามและค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

1.2 กองทุนน้ีมีจ  านวนเงินทุนโครงการล่าสุดเทา่ใด 

5,000 ลา้นบาท 

 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น

ระยะเวลาเทา่ใด 

 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุนระยะยาวเพื่อใชใ้นวยัเกษียณ โดยผูล้งทุนจะไดร้บัสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี เมื่อปฏบิติัตามเง่ือนไขการลงทุน 

 ผูล้งทุนท่ีใหค้วามส าคญักบัการลงทุนท่ีส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ใหก้บัสังคม

และคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ดงักล่าว 

 ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีกองทุนหลกัไปลงทุน ซ่ึงอาจปรบัตวัเพิ่มสูงขึ้ น

หรือลดลงต า่กว่ามลูค่าท่ีลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้ 

 ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้

 

1.4 ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 ผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

1.5 กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรอืมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรอืไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

1.6 กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

30 เมษายน 

 

1.7 ค าถามและค าตอบเก่ียวกับสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือลดความเส่ียง 

หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

1.7.1 กองทุนก าหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือ  

ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) อยา่งไร 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยจ ากดั 

net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงใน

อตัราส่วนไม่เกินกว่าท่ีประกาศก าหนด โดยรายละเอียดการค านวณมลูค่าการลงทุนหรือมี
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ไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว จะพิจารณาตาม

หลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

1.7.2 ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้(Derivatives) 

หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุน

เป็นอยา่งไร 

หากราคาหลักทรัพยอ์า้งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ี

คาดการณ์จนอาจท าใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตรา

สารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่

เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะศึกษา

วิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุน

ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้ันเหตุการณ์โดยการค านวณอัตราส่วนในการลงทุนท่ี

เหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 

1.8 กองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยเสี่ยงที่ส  าคัญ และผลการ

ด าเนินงานอยา่งไร 

ลักษณะส าคัญของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation 

(GBP)  

ช่ือกองทุนหลกั Baillie Gifford Positive Change Fund 

Share Class Class B accumulation (GBP) 

วนัท่ีจดัตั้งกองทุน 3 มกราคม 2560 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารทุน 

สกุลเงิน สกุลเงินปอนดส์เตอรลิ์ง (GBP) 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล 

บริษทัจดัการ Baillie Gifford & Co Limited 

ISIN GB00BYVGKV59 

Bloomberg Code BGPCBAG:LN 

ตวัช้ีวดั MSCI AC World Index 

วนัท าการซ้ือขาย ทุกวนัท าการซ้ือขายของกองทุนหลกั 

Website  
https://www.bailliegifford.com/en/uk/individual-

investors/funds/positive-change-fund/ 

 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั  

กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนในระยะยาว  
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นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั  

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัททัว่โลกซ่ึงเป็นเจา้ของผลิตภณัฑห์รือมีพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบเชิง

บวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม ตามดุลยพินิจของ Baillie Gifford & Co Limited ซ่ึง

รวมถึงบริษัทต่างๆท่ีสนับสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในหลายๆดา้น แต่ไม่จ ากดัเพียงดา้นต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี ดา้นการศึกษา ดา้นความเท่าเทียมทางสงัคม ดา้นคุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ 

และดา้นทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ โดยมีการลงทุนแบบกระจุกตวัในหุน้ของบริษัททัว่โลก

ประมาณ 25 – 50 บริษัท 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation 

(GBP) 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่มี  

 ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่มี  

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee): รอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ของชนิดหน่วยลงทุน  

 ค่าใชจ้่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio): รอ้ยละ 0.53 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของชนิด

หน่วยลงทุน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564) 

 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทน

เน่ืองจากการท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) 

บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

 

ความเสี่ยงของกองทุนหลกั 

 

1) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน 

 

การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยแ์ละผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดทุนจะขึ้ นอยูก่บัปัจจยั

ต่างๆ อาทิ การคาดการณ์เงินปันผลและก าไรในอนาคต การเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตรา

แลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย และเงินเฟ้อ ซ่ึงส่งผลใหมู้ลค่าของหน่วยลงทุนมีความผันผวนและผู ้

ลงทุนอาจจะไม่ไดร้บัเงินตน้คืน 

 

2) ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ 

 

เน่ืองจากกองทุนมุ่งเน้นท่ีจะลงทุนในตลาดทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) 

โดยทัว่ไปตลาดประเทศก าลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่มักจะมีขนาดเล็กและมีสภาพคล่องต า่ 

รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และขอ้กฎหมายต่างๆ เมื่อเทียบกบัประเทศ

พฒันาแลว้ การลงทุนในประเทศดงักล่าวจึงมกัจะเผชิญกบัความเส่ียงสูงกว่าตลาดของประเทศท่ี

พฒันาแลว้ และมีอีกหลายปัจจยั อนัไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้นการลงทุนและการน าเงินกลบัเขา้ประเทศ 

ความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความผันผวนของตลาด ตลาดมีขนาดเล็กซ่ึงส่งผลใหส้ภาพ

คล่องต า่อาจท าใหก้องทุนไม่สามารถจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม นโยบาย
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ภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและ

ภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุม

การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ขอ้กฎหมายหรือขอ้จ ากดัอื่นๆในระดบัประเทศ รวมถึงความ

ไม่พรอ้มของระบบการช าระราคา เป็นตน้  ผูล้งทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในหลกัทรัพยข์อง

ตลาดเกิดใหม่น้ันอาจมีสภาพคล่องต า่กว่าการลงทุนในประเทศพฒันาแลว้ 

 

3) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

เน่ืองจากกองทุนหลกัลงทุนในสินทรพัยห์ลายสกุลเงิน การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอาจ

ส่งผลกระทบต่อมลูค่าของสินทรพัยท่ี์กองทุนหลกัลงทุนและผลตอบแทน หลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกั

ลงทุนอาจอยู่ในสกุลเงินท่ีต่างจากสกุลเงินของกองทุนหลกั กองทุนหลกัจึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้ง

ทางบวกและทางลบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงส่งผลต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน 

เงินปันผล และดอกเบ้ียท่ีกองทุนหลกัไดร้บั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของค่าเงินสามารถส่งผลกระทบ

ต่อราคาของหลกัทรพัยเ์ช่นกนั 

 

4) ความเส่ียงดา้นการกระจุกตวั 

  

เน่ืองจากลงทุนในตราสารทุนอยา่งจ ากดัจ านวน และอาจมีการลงทุนในสินทรพัยใ์ดสินทรพัยห์น่ึง

มากเกินไป ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความเส่ียงของความผนัผวนของผลการด าเนินงานในระยะสั้นได ้

 

การสรุปสาระส าคญัในส่วนของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund (กองทุนหลกั) ได้

ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีส าคัญและจดัแปลมาจากตน้ฉบับภาษาองักฤษ ดังน้ัน ในกรณีท่ีมี

ความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบัภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์

ทั้งน้ี หากกองทุนหลักมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ

เปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 

 

ทั้งน้ี หากกองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใดๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง

ขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 

 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของกองทุนหลกั 

ผลการด าเนินงานแบบปักหมดุ 

 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 

(ตอ่ปี) 

5 ปี 

(ตอ่ปี) 

กองทุนหลกั -24.1% -14.5% 23.1% 22.3% 

ตวัช้ีวดั* -3.3% 4.7% 11.3% 10.7% 
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ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทนิ 

 2561 2562 2563 2564 

กองทุนหลกั 5.4% 25.9% 80.1 10.8% 

ตวัช้ีวดั* -3.3% 22.4% 13.2 20.1% 

 

* ตวัช้ีวดั คือ MSCI All Country World Index 

 

หมายเหตุ:  

- ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ขอ้มลูจาก Factsheet กองทุนหลกั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 

 

2.   ขอ้ก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

2.1 กองทุนน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

การขายหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก  500 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งต่อไป  500 บาท  

 

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นต า่ในการสัง่ซ้ือหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือ

ตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณี

รองรบับริการต่างๆ ของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึง

บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตาม บริษัท

จดัการอาจใหท้ ารายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขั้นต า่น้อยกว่าท่ีก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อ

รองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัท

จดัการ 

 

การเปิดบญัชี 

ส าหรับผู ้ลงทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและ

ขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชี

กองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีดงัน้ี 
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กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความ

ถูกตอ้ง 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

ก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั

บริษัท 

3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทน

นิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม 

4) ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

 

ทั้งน้ี ในการเปิดบญัชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจดัการ

จะจดัใหม้ีคู่มือการลงทุนซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชน์

ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน 

 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อ

แสดงความจ านงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และ

ช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการของบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 

น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย  

 

กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนรายอ่ืนท่ีมิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน 

หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขีด

คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ. 

กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจัดการได้เปิดไวก้ับธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.

ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย

พาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือ

บญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนก าหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน 

การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อ

เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารก าหนด 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ี

มิใช่เงินสด สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค 

ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดดงักล่าวไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

 

2.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ต

กสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการช าระ

เงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest ส าหรบัผูถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ 

K-My Funds และ K PLUS หรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายใน

เวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds 

และ K PLUS ไดท่ี้ App Store (iOS) และ Play Store (Android)  

 

4.  บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสม า่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษทั

จดัการก าหนดหรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุน

โดยอตัโนมติัเป็นประจ าตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเง่ือนไขและส่งค าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

ส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซ้ือขาย

ใด บริษัทจดัการจะท ารายการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขาย

ถดัไป 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน โดยการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวจะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน

แลว้ 

 

เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ย

เงิน เวน้แต่เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพื่อซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนไดร้ับเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการ

จดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่

ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
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ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็น

เวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบ  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการท าการปิด

บญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรบั

ช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุน รวมถึงไดท้ ารายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้ 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ี

มิใช่เงินสด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน 

หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ และวนัท่ีบริษัทจัดการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว

ตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได ้ไม่

ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้ 

 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดร้ับ

ช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน

กบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเท่าท่ีสามารถจดัสรรได้

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้

พิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรในกรณีดังกล่าวจะท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ

ต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็ค

ตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชีภายใน 15 วันนับจากวันท่ีบริษัทจัดการไม่

สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือวนัท่ียุติโครงการแลว้แต่กรณี 
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การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ ไม่ก าหนด 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ใหก้บัผูส้ัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครอง

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อ

ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการและ/หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้ ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดย

มีมลูค่าขัน้ต า่น้อยกว่าท่ีก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของ

บริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ

ในใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าใบค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีท าการของบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 

น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง

อินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือ

ขาย โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน 

 

3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือ

ขาย โดยสามารถดาวน์โหลด K-My Funds และ K PLUS ได้ท่ี App Store (iOS) และ Play 

Store (Android) 

 

ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับหลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะท ารายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขาย

ถดัไป 

 

ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถ

ยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
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การขายคืนหน่วยลงทุนกรณีเงินลงทุนเป็นเงินท่ีรบัโอนมาจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (PVD 

Transfers) 

ในการขายคืนหน่วยลงทุนท่ีเป็นเงินท่ีรบัโอนมาจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (RMF for PVD) ผูถื้อ

หน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถทยอยขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนไดเ้ฉพาะกรณีท่ีหน่วยลงทุนดังกล่าวครบเง่ือนไขการ

ไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด หากหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการขายคืน

ดังกล่าวยงัไม่ครบเง่ือนไขการไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิในการท ารายการขายคืน RMF for PVD ทั้งหมดท่ีอยู่ภายใตก้ารจดัการของ

บริษัทจดัการ เฉพาะหน่วยลงทุนท่ีเกิดจากการโอนมาจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพในครั้งเดียวกนั 

 

การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน" หรือ "การไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่" ท่ีระบุในโครงการ บริษัท

จัดการจะจัดสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยค านวณจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินท่ี

สัง่ขายคืนโดยคูณจ านวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการ

รบัซื้ อคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

สัง่ขายคืนดว้ยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน  

 

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่

ขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขาย

คืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตาม

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนมีมลูค่าต า่กว่ามลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ บริษัทจดัการอาจ

ด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผู ้

ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงค์

จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจ านวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึง

เป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซื้ อไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่

ผูส้ัง่ขายคืน 
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การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมี

ลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู ้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งใน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซ่ึงวนัหยุดท าการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุด

ท าการของกองทุนหลกั วนัหยุดท าการของประเทศ/ตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลักลงทุนและ/

หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดท าการของตัวแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย วนัหยุดท าการของ

ธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ

วนัหยุดท าการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 

 

2.2 กรณีใดทีบ่ริษทัจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล

ดงัต่อไปน้ี 

1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคล

ซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าว และบริษัทหรือหา้ง

หุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

2) บุคคลท่ีปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือไม่ใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มลู

ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหน้าท่ีเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมี

ผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมี

ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้

ถือหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร 

 บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ี

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ี

เขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตาม

ก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า 

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการ

แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
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(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการ

ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้

ทราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน 

และหลักฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มูล

ของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งน้ี บริษัท

จดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

2.4  กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม

ค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร  

การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑก์าร

จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน 

ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี  

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบ

ต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบใน

อนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบว่า

บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

2. กรณีท่ีเอกสารหรือขอ้มูลท่ีบริษัทจดัการไดร้บัจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็น

จริงหรือไม่ครบถว้น  

3. กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 

อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเล่ียง

กฎหมายต่างๆ เป็นตน้  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการ

บริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่กองทุน ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท า

ให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อ

หน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

5. กองทุนมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึง

โดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้ง
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หุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่

เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวร

ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัท าการ

ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับ

แต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

2.5 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจัดการหยุดรับค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้

ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 

2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

1. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของ

บริษทัจดัการ 

1) สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและขอ้ความ

ต่างๆ ในใบค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้

น าใบค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีท า

การของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท า

การถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2) สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง

อินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท า

การซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ไดท่ี้ App 

Store (iOS) และ Play Store (Android) 

 

3) สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท า

การซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ไดท่ี้ App 

Store (iOS) และ Play Store (Android)  
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2. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของ

บริษัทจดัการกับกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอ่ืน  

1) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากบริษทัจดัการ  

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีไปยงักองทุนรวม

เพื่อการเล้ียงชีพท่ีอยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอื่นสามารถท าไดโ้ดยการกรอก

รายละเอียดในค าขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยท่ีตอ้งการ 

พรอ้มทั้งสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพื่อ

ประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้น าไปยื่นต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้

ถือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

บริษัทจัดการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณี

ดังกล่าวใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุน 

หรือบริษัทจดัการท่ีรบัผิดชอบด าเนินการกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพดงักล่าวตามท่ีระบุไว้

ในค าขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผู ้

ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

การช าระราคา และบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บั

ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณแ์ลว้ดงักล่าว  

 

2) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้บริษทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของบริษัทจดัการสามารถ

ขอรบัหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการเปิดบญัชีกองทุน ใบค าสัง่ซ้ือเพื่อการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาท าการ และแสดงความจ านงในการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้บริษัทจดัการไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่ซ้ือเพื่อ

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุนจะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไขและวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 

3. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของ

บริษทัจดัการ กบักองทุนรวมอ่ืนๆ  

บริษัทจดัการอาจจดัใหม้ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ

ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมอื่นๆ ภายใตก้ารจัดการของบริษัท

จัดการได ้ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. และกฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้งก าหนด  

ทั้งน้ี การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปยงักองทุนรวมท่ีไม่ใช่

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ไม่ถือเป็นการโอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย ดังน้ัน ผูถื้อ
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หน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย

ภาษีอากรก าหนด 

 

4. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของ

บริษทัจดัการกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

  บริษัทจดัการอาจจดัใหม้ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ

ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

สมาชิกอยู่ได ้ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. และกฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้งก าหนด  

 

  

   วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

  กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

สามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด ส าหรับการสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บั

หลังระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท ารายการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

  กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จดัการก าหนด 

 

  ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

  ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชร้าคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ดงัต่อไปน้ี  

  1) การก าหนดราคารบัซื้ อคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ 

ส้ินวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บั

ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนไดท้ ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

  2) การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วย

ลงทุน ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษทัจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางหรือ ณ ส้ินวนัท า

การก่อนหน้าวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้ับเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

เง่ือนไขการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงินท่ีตอ้งการสับเปล่ียน

มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนตน้ทางภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุน

ประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  
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  ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะสมบูรณเ์มื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนไดท้ ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและไดร้บัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนแลว้ และผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

 

  ในกรณีท่ีขอ้มูลในใบค าสัง่ซ้ือเพื่อการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนรวมเพื่อการเล้ียง

ชีพกบัขอ้มลูท่ีกองทุนตน้ทางแจง้บริษัทจดัการไม่ตรงกนั ผูถื้อหน่วยลงทุนอนุญาตใหบ้ริษทั

จดัการมีอ านาจเต็มในการตดัสินใจด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรแทนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

สิทธิในหน่วยลงทุน  

  สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู ้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุน

ปลายทางไดร้บัช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวตามท่ี

บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิด

รบัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชัว่คราวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

2.7 กองทุนน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

อยา่งไร 

 ขอ้จ  ากดัการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

 บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจดัสรรและการโอน

หน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

 1. การจดัสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง

หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้า 

 2. กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหรือจ าน าหน่วยลงทุนได ้ดังน้ัน

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

2.8 ผูล้งทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดจ้ากช่องทางใด 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูของกองทุนไดจ้าก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888 

 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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3.    สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 3.1  กองทุนน้ีมีการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

กองทุนน้ีมีการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อ

เป็นหลักฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ยตนเอง

และลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบ

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ 

และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชี

แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและ

ในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

ต่อเมื่อบริษัทจดัการไดร้ับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ัน

ไดร้ับการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ โดยใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็น

หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ 

 

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เป็นจ านวนเงินท่ีผูล้งทุนช าระเป็นค่าซื้ อหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลกัฐาน

แสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร  

 

บริษัทจดัการจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบ

หน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

   

3.2 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีอาจถกูจ  ากดัสิทธิในเรื่องใด ภายใตเ้ง่ือนไขอยา่งไร   

ขอ้จ  ากดัในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่

ว่าทอดใดๆ ในกรณีท่ีการจดัสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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ขอ้จ  ากดัในการถือหน่วยลงทุนและขอ้จ  ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียง  

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมี

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับ

คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

 

3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะท าไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ท่ี โทร. 0 2263 6000 หรือ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

ท่ี โทร. 0 2299 1111 

 

3.4 กองทุนน้ีมีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่

กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร 

ไม่มี 

 

3.5 กองทุนน้ีมีการวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทยอยา่งไร 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการ

จะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

ท่ีอยู่: 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 

 

4.   บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุน 

4.1 รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์   กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
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นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

4.2 จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จ านวน 226 กองทุน 

 

4.3 มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ  
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,082,157,874,445.50 บาท 

 

4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั           ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุนนางสาว

ปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์   ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

  

4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุวีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุนาวิน 

อินทรสมบตั ิ

-  Master of Business 

Administration in Finance and 

Derivatives, University of 

North Carolina at Chapel Hill, 

United States 

-  ปริญญาตรี  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- Assistant Managing Director  

Equity and Derivatives Trading Group  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Vice President  

Direct Investment  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY 

CO.,LTD 

- Chief Financial Officer,  

CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

- Assistant Vice President  

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

- Assistant Vice President  

Investment Banking Department 

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Exploration Engineer,  

SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   

คณุชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน, University of 

Texas at Austin  

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี สาขาการบญัชี 

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

คณุพีรกานต ์ศรีสุข -Master of Science in Finance, 

London School of Economics 

and Political Science (LSE), 

United Kingdom 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- 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) 

คณุกนัตยา  

พสุหิรญันิกร 

- Master of Science in Finance 

University of Warwick,  

United Kingdom 

- ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร ์

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

- Senior Dealer, Interest Rate 

Derivatives, BANK OF TOKYO-MITSUBISHI 

UFJ 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและเพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 

4.6 รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-888-8888 

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

 ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-285-1555 

 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  โทร. 02-359-0000 

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-274-9400 

 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั โทร. 02-820-0100 

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

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จ ากดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากดั โทร. 02-695-5555 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-7000  

 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-305-9000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 02-672-5999 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-648-1111 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-857-7000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั โทร. 02-088-9100, 02-343-9500 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั โทร. 02-949-1999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-217-8888 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-205-7000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไพน์ เวลท ์โซลูชัน่ จ ากดั โทร. 02-095-8999 

http://www.kasikornasset.com/
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 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั โทร. 02-697-3700 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-660-6688 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-009-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-088-9797 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  โทร. 02-680-1111, 02-680-1000 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-080-2888 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทร. 02-207-2100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั โทร. 1240 กด 8 

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 

โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

4.7 ใครเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

4.8 ใครเป็นผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2299 1111 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมี

หน้าท่ีตามกฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

4.9 รายช่ือผูส้อบบญัชี 

นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ  

นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

นางสาวโชติมา กิจศิรกร 

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

นางสาวนันทน์ภสั วรรณสมบูรณ์ 

นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ 

นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์ 

นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั 

นางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 

นางสาวอริสา ชุมวิสูตร 
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นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์

นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 

 

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

เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2596 0500 

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

  

http://www.kasikornasset.com/
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการ

มีดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เครื่องมือการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee 

คือ รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity 

Fee คือ 30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุน

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดย

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจาก

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

(Swing Pricing) (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง

สภาพคล่องอื่นได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป 

เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรบัเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ได้ตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลด

มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี 
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ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัท

จดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการน้ัน 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะ

พิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะเรียก

เก็บในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอยา่ง

ใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

การปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม (swing pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งก าหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ย

สูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (อตัรา Swing Factor) และ Swing 

Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดย

พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย
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สินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของ

กองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ี

สามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกิน

กว่า Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณ

จากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ย

มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing พร้อมกับเคร่ืองมือ Anti-Dilution 

Levies – ADLs แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ใน

แต่ละครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพิ่ม

ไดไ้ม่เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการ

พิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน  ทั้งน้ี

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ี

เรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

พิจารณาใชอ้ัตรา Swing Factor ในอัตราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 
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2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอยา่ง

ใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และก าหนด ADLs Threshold โดยมีหลกัการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของ

บริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐาน

และหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและ

เง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ี

สดัส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี

ค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  

ค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) 

หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 

(switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถก าหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

(2) กรณีท่ีมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

ออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม 

การใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุน

ในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้

ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน 

ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียก

เก็บค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ี
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ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่

เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ี

ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนใน

วนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา

และหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนั

ท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บั

การจดัสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน

ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณา

ก าหนดอัตรา ADLs ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ  ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

จะตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัท าการ 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของ

ตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุน

รวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ  

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

ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ หากบริษัทจดัการ

พิจารณาแลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอน

หน่วยลงทุนท่ีเกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

จากตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมเีหตุท่ีท าใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิบัติกบัค าสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัค าสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีท ารายการดว้ย 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Notice Period ร่วมกบัเคร่ืองมืออื่น ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้

บริษัทจดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้น

โครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้

ล่วงหน้า ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ

และในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้ง

กบักองทุนปลายทางได ้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

ก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้
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เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัท าการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate 

Threshold ได้ บริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการ

ก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ใน

การขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออก

ของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลู

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ี

สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันท าการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของ

กองทุน เทียบกบั มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัท

จดัการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช ้

Redemption Gate 

4. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ี เหลือ บริษัทจัดการจะน าไปท า

รายการในวนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

และค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่ส่วนท่ี

เหลือไดเ้มื่อบริษัทจดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการยกเลิกค าสัง่ดงักล่าว และเมื่อบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใช้

ระบบ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate 

ตามราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่อง

เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า 

Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใชร่้วมกับเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง

สภาพคล่องอื่นได ้
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นต า่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบั

เพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดย

จะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ 

การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ 

(ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณา

ยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกค าสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการน้ัน 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

กองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

ก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน และก าหนด

ระยะเวลาท่ีจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวห้รือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศ ก.ล.ต. 

ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใด

อยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบัติตามค าสัง่เกี่ยวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบั

ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้

การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ

เงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการ

จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระท าได้

ไม่เกิน 3 วนัท าการ 
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ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองทุน

หลกั) โดยมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ไดต้าม

ระดับราคาของหลักทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจไดร้ับผลกระทบทั้งทางดา้นบวกหรือลบ

จากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อาทิ 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของ

ตลาดเงินตลาดทุน อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุน

ลงทุนไว ้และส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน  

 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) คือความเส่ียงท่ีราคาหุน้ท่ีกองทุน

ต่างประเทศลงทุนอาจเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตรา

สาร รวมทั้งความสามารถในการท าก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุน

หลกัลงทุนไว ้

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) เน่ืองจากกองทุนมุ่งเน้นท่ีจะ

ลงทุนในตลาดทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยทัว่ไปตลาดประเทศก าลังพฒันาและ

ตลาดเกิดใหม่มกัจะมีขนาดเล็กและมีสภาพคล่องต า่ รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

ขอ้กฎหมายต่างๆ เมื่อเทียบกบัประเทศพฒันาแลว้ การลงทุนในประเทศดงักล่าวจึงมกัจะเผชิญกบัความเส่ียง

สูงกว่าตลาดของประเทศท่ีพฒันาแลว้ และมีอีกหลายปัจจยั อนัไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้นการลงทุนและการน าเงิน

กลบัเขา้ประเทศ ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความผนัผวนของตลาด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ 

กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดบัประเทศและ

ระดบัภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ขอ้กฎหมาย

หรือขอ้จ ากดัอื่นๆในระดบัประเทศ รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการช าระราคา เป็นตน้ 

 สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถ

จ าหน่ายหลักทรัพยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลักทรัพยท่ี์

กองทุนท าการซ้ือขายหลักทรัพย์อาจจะหยุดรับค าสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน ความเส่ียง

ขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี กองทุนสามารถลดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องได้

โดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหลกัท่ีมีสภาพคล่อง และมีเง่ือนไขการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งหรือ

เอื้ อกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิด

จากความเส่ียงท่ีกองทุนมีฐานะการลงทุนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยข์องหลายประเทศ ซ่ึงปัจจยัหรือตวัแปรของ

ความเส่ียงอาจจะแตกต่างไปจากปัจจัยหรือตัวแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตรา

แลกเปล่ียน ปัจจยัดา้นสงัคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรือขอ้บังคบัท่ีแตกต่างกนั ขอ้จ ากดัในการ

แลกเปล่ียนสกุลเงิน ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรฐั รวมถึง

วิธีและหลักท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าของหลกัทรพัยจ์ะขึ้ นอยู่กบัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติต่อการ

ลงทุน และปัจจยัท่ีมีอยู่เฉพาะในประเทศน้ัน ๆ ฯลฯ แต่ทั้งน้ี ความเส่ียงจากปัจจยัดังกล่าวขา้งตน้ ติดตาม

วิเคราะหปั์จจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอยา่งสม า่เสมอและต่อเน่ือง 
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 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ ท า

ใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทาง

การเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งก าไรค่าเงิน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน ซ่ึงการลงทุนใน

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่สามารถป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด ทั้งน้ี 

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนอย่าง

ระมดัระวงัเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ์ 

 ความเสี่ยงจากกฎขอ้บังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบั

ความเส่ียงอนัเน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความผนัผวนของตลาด การเขา้

แทรกแซงภาคเอกชนของรฐับาล ขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มลูและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด นโยบายภาษี

ของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จ ากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการช าระราคาและ/หรือ

ผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

 ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรฐับาล

ของประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึง

อาจส่งผลให ้ผูล้งทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

 ความเสี่ยงจากการใชดุ้ลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหลกัทรพัย ์เน่ืองจากกองทุนหลกั

พึ่งพาดุลยพินิจและความสามารถของทีมผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน ซ่ึงแมว้่า

ความสามารถของทีมผูจ้ดัการกองทุนจะเป็นท่ียอมรบั แต่กองทุนไม่สามารถรบัประกนัผลการด าเนินงานของ

กองทุนหรือความส าเร็จในการบริหารจดัการได ้ในกรณีท่ีทีมผูจ้ดัการกองทุนประสบความลม้เหลวในการ

บริหารกองทุน จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

 ความเสี่ยงจากการรบัช าระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรบัช าระคืน

เงินลงทุนจากความแตกต่างทางดา้นเวลา และขั้นตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

อย่างไรก็ดี ทางกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือ ตราสารแห่งหน้ี

ทัว่ไป หรือ เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเส่ียง

จากการรบัช าระคืนเมื่อมีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และหรือสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ (Derivatives) กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ

หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพื่อลด

ค่าใชจ้่ายของกองทุน ซ่ึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาสวอป (Swap) สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward) สัญญาฟิว

เจอรส์ (Futures) รวมถึงออปชัน่ (Options)  

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจมีหลายความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น ความเส่ียงตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงดา้นการจดัการ (Management Risk) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเส่ียงใน

การประเมินมูลค่าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าผิดพลาด ความเส่ียงท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจไม่เคล่ือนไหวใน

ทิศทางเดียวกับสินทรัพย์อา้งอิง เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีความเส่ียงท่ีเรียกว่า Leverage Risk โดยแมว้่า

กองทุนจะลงทุนเพียงเล็กน้อยในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า แต่สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าจะส่งผลใหก้องทุนมีฐานะ
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การลงทุนในสินทรพัยอ์า้งอิงสูงกว่าจ านวนเงินลงทุนเร่ิมตน้ ซ่ึงท าใหก้องทุนมีความเส่ียงสูงขึ้ นในกรณีท่ีราคา

สินทรพัยอ์า้งอิงเปล่ียนแปลงเช่นกนั 

ส าหรบัความเส่ียงตลาด (Market Risk) อาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น ราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบ้ีย อตัรา

แลกเปล่ียน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญั หากปัจจยัดงักล่าวผนัผวนมาก อาจส่งผลใหก้องทุนขาดทุนอยา่งมาก  

ในกรณีท่ีกองทุนเขา้เป็นคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (OTC 

Derivative) ส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงของคู่สญัญา (Counterparty Risk) โดยท่ีคู่สญัญาอาจยกเลิกสญัญา

เน่ืองจากคู่สัญญาลม้ละลายหรือกระท าการผิดกฎหมาย หรือกฎหมายภาษีหรือมาตรฐานการบัญชีมีการ

เปล่ียนแปลงแกไ้ขจาก ณ ขณะท่ีเขา้เป็นคู่สญัญา 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการด าเนินการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาตราสารเป็นประจ า สม า่เสมอ 

รวมทั้งศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนใหท้นั

เหตุการณ์โดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวะการณ์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ

ลงทุนอยูต่ลอดเวลา 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่

ต า่กว า่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 หรือขอ้ 

3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อก 

ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร 

ท่ีรฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผูกพนัมี

ภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช ้

credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูอ้อก

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอียด

ตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 

หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย 

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 

วนั นับแต่วนัท่ีลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 

regulated market 

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตรา

สารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอน

การเป็นหลกัทรพัยซ้ื์อขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้ นไม่ว่าตามกฎหมาย

ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ของบริษัทดงักล่าวซ้ือขาย

ใน กระดานซ้ือขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 

หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรา

สารทุน ท่ีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจ

ท าใหม้ีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ้ื์อขายใน SET หรือใน

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3 หุน้ท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซ้ือขายตาม 

6.1 

6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผู ้

ออกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันใน

ต่างประเทศหรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่

ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ

ธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3 เป็นตราสารท่ีมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือ

ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป โดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่า

หรือเท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 

6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง

เป็นบุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านอง

เดียวกบั  

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สูงกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5%  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

บุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 

397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 

regulated market 

6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั 

investment grade 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1. ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 หรือ 

ขอ้ 3.13.2. ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่น

ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยู่

ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วย

ดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

7 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 – ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสาร

หรือคูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการ

เดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบั

บริษัทดงักล่าว  

  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 25% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน 

benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  

                      2. derivatives on organized exchange 
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สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ

นิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก

คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 

derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี  

 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวม

ไดด้ าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้าม

วิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวม

สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และมี

การเสนอขายตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาต และการ

อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการ

ฝากเกิน 12 เดือน 

2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

 

(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy 

& hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสาร

เทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการ

ลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้

ทรพัยสิ์นดงักล่าวมีอายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตรา

สารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN  ศุกูก หรือตราสาร Basel III ท่ีลกัษณะ

ครบถว้นดงัน้ี 

5.1 มีลกัษณะตามขอ้ 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ส่วนท่ี 1  

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade 

หรือไม่มี credit rating 

6 derivatives ดงัน้ี   

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ลดความเส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความ

เส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุน

ใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100%  

ของ NAV 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ กองทุนรวมไม่มี

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมรวมกนัภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการราย

เดียวกนัตอ้งมีจ านวนหุน้ของบริษัทรวมกนันอ้ยกว่า 25% ของ

จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทน้ัน  

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

ตราสาร Basel III และศุกูกของผูอ้อก

รายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึงตราสาร

หน้ีภาครฐัไทยหรือตราสารหน้ี

ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 

liability) ของผูอ้อกตราสารรายน้ันตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมี

หน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามลูค่าหน้ีสิน

ทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบ

การเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็น

ขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสาร

ไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบ

การเงินในครั้งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 

ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อก

รายน้ัน เป็นรายครั้ง เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่

แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 

ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ  

 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ี

ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment 

grade หรือไม่มี credit rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื่อกองทุน

ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 

ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นราย



 
รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ                  45 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

ครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะ

เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย

โครงการ  

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคล

ดงัน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ

ไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. บล.  

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคล

ตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม

หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้ง น้ี การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม  

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 9 พฤศจกิายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2565 

 อตัราตามโครงการ (2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 64/65 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.00 ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (เขา้) เป็นไปตามค่าธรรมเนียม

การขายหน่วยลงทุน 

ในขณะน้ัน 

ไม่มี ไม่มี 

1.4. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) 
- ไปยงั RMF อื่นภายใตบ้ลจ.กสิกรไทย 

- ไปยงั RMF ของบลจ.อืน่ 

 

ไม่เกิน 1.00 

ไม่เกิน 1.00 

 

ยกเวน้ 

1.00 

 

ยกเวน้ 

1.00 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามทีจ่า่ยจริง) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได ้

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือ
นายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ

นอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ)(3) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี   0.51 * 1.28 

3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.01 0.02 

3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.02 0.04 

3.4. ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพิมพ ์จดัส่งรายงานถึงผูถื้อหน่วย ตามท่ีจ่ายจริง - 0.01 

3.5. ค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 - 

3.6. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(4)
 ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 

4.   คา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07%  

ของจ านวนเงินทุน 

ของโครงการ 

- - 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07%  

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - 

5.   อตัราสว่นค่าใชจ้า่ยทั้งหมดตอ่มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ(1)(5)  

(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ)(3) 

ไม่เกิน 4.8685 ตอ่ปี 0.56 1.36 

* บริษัทจดัการปรบัเพ่ิมคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทุนเป็น 1.2840% ต่อปี ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ตั้งแต่

วนัท่ี 7 พ.ค. 2564 เป็นตน้ไป 

(1) บริษัทจดัการอาจเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ

คา่ใชจ้่ายของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 

(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 

(3) มูลค่าทรพัย์สินทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการ

จดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4) คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

(5) ไมร่วมคา่นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจาการซ้ือขายหลกัทรพัย์ 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนั ของกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุน

เพ่ือการเล้ียงชีพ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 

 

 
 
รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

  

 
 
รายละเอียดการและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ี

กองทุนลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายตวั 

 

 
 
 



 
รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ                  48 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ตอ่) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ กบัเกณฑม์าตรฐาน 

 

 (1) ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั        

      (%ตอ่ปี)  

ปี 2563* 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 7.97 10.89 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 6.00 23.39 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 
21.25 20.48 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 
9.90 10.52 

* ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัท าการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

(2) ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2565 

  ตั้งแตต่น้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -18.46 -1.56 -24.45 -14.29 -1.62 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -7.56 -3.05 -5.17 4.50 13.78 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน  
31.38 32.95 27.79 23.39 23.45 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของตวัช้ีวดั**  
17.12 18.32 15.96 12.75 12.28 

 

** ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป กองทุนเปล่ียนตวัช้ีวดัเป็นดชันี MSCI ACWI Gross Total 

Return USD (100%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนดส์เตอรลิ์ง แลว้ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้น

อตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัคา่สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 90% และปรบัดว้ยอตัรา

แลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 10% 

ก่อนวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI ACWI Gross Total Return USD (100%) แปลงค่า

เป็นสกุลเงินปอนดส์เตอรลิ์ง แลว้ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่า

สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 75% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท 

ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 25% เป็นตวัช้ีวดั 

*** ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจ้ัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ

ด าเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือนับตั้งแต่

จัดตั้งกองทุน ในกรณีท่ีกองทุนจัดตั้งมาไม่ถึง 5 ปี) จนถึงวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา เท่ากับ   

-33.85% 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จ  ากดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจ านวน  8 

อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัต า่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลาง

และยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณม์ีความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงต า่มาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ใน

ระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดับต า่ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ใน

ระดบัสูงกว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจ

มีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุด และมีความเส่ียงต า่ท่ีสุด มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย

และคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้ับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงต า่มาก มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม

อื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงต า่ มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้

ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า

อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

 

’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดับท่ีสูงกว่า มี

ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อ

เทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตต า่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตใน

ระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings) 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นส าหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศ

ซ่ึงก าหนดโดยฟิทช ์โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อย

ท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหก้บัตราสาร

ทางการเงินท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลกัษณ์ 

“+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีก าหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่

อาจเทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดับปาน

กลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ความสามารถใน

การช าระหน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตรา

สารท่ีไดร้บัการจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวส าหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอนัดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงก าหนดโดย

ฟิทช์โดยอันดับความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทาง

การเงินท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

โดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้ับการ

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

อยา่งไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ

ช าระหน้ีโดยตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบ

ต่อความสามารถในการช าระหน้ีไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ี

อื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดับความน่าเช่ือถือทุกอนัดับ เพื่อแยก

ความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้

เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือส าหรับประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกัน

ภายในอนัดับความน่าเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อทา้ยดังกล่าวส าหรับอันดับความ

น่าเช่ือถืออนัดบั ”AAA(tha)” หรืออนัดบัท่ีต า่กว่า “CCC(tha)” ส าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว  
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อก

ตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ

สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้ับการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี

บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัท

ผูอ้อกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ี

น้อยกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความ

เส่ียงจากความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลให้

บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ช าระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

 

อนัดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการช าระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-1 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และ

มีความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับการจดัอนัดับเครดิตท่ี P-3 ส าหรับเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตใน

ระดบัท่ียอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตต า่หรือน่ากงัวลและ

มีความไม่แน่นอนในความสามารถในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 



 
รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ                  57 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s 

บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ

สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้ับการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี

บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัท

ผูอ้อกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ี

น้อยกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความ

เส่ียงจากความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึ งอาจส่งผลให้

บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ช าระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพ

ของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของ

กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ ไม่ได้ขึ้ นอยู่สถานะทางการเงินหรือผลการ

ด าเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อา้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ

ไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

3. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผู ้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ผู ้ลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพให้เข ้าใจ รวมทั้งสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรบัคู่มือการลงทุนไดท่ี้บรืษัทจดัการหรือผูข้ายหน่วยลงทุน 

5. ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตาม

เง่ือนไขการลงทุนและจะตอ้งคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดร้บัภายในก าหนดเวลา มิฉะน้ันจะตอ้ง

ช าระเงินเพิ่มและ/หรือเบ้ียปรบัตามประมวลรษัฎากรดว้ย ดังน้ัน ผูล้งทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุน

ของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพใหเ้ขา้ใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรบัคู่มือการลงทุน

ไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผุข้ายหน่วยลงทุน  

6. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

7. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกับท่ีบริษัทจดัการ

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถ

ขอดูขอ้มลูไดท่ี้บริษัทจดัการ ตวัแทน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

และประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัท

จดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

9. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) 

10. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ เมื่อมีความเขา้ใจในสญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 

วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

11. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม  

และส่วนรบัรองความถูกตอ้ง 

12. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่า

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือได้

ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/
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K-Saving Plan (บริการลงทุนสม า่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

หลกัการส าคญัของการลงทุนโดยทัว่ไปคือ การกระจายการลงทุน (Diversification) ในหลกัทรพัยห์รือตรา

สารต่างชนิดกนัซ่ึงลกัษณะผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีต่างกนั ตลอดจนลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสาร

แต่ละประเภทโดยกระจายการลงทุนไปยงัผูอ้อกหลายราย เป็นตน้ การลงทุนในตราสารทุน และตราสารหน้ี 

ซ่ึงผูล้งทุนท่ีลงทุนผ่านกองทุนรวมย่อมไดป้ระโยชน์จากการบริหารความเส่ียงโดยบริษัทจดัการจะกระจาย

การลงทุนดงักล่าวใหแ้ลว้ นอกจากน้ัน  

ผูล้งทุนยงัสามารถลดความเส่ียงอนัเกิดจากช่วงจงัหวะเวลาต่างๆ ระหว่างท่ีผูล้งทุนลงทุนไดด้ว้ยตนเองอีก

ชั้นหน่ึง ด้วยวิธีง่ายๆ โดยการน าเงินลงทุนมาลงทุนอย่างต่อเน่ือง ในจ านวนเงินท่ีใกล้เคียงกันอย่าง

สม า่เสมอ หรือการซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอ (Saving Plan) ซ่ึงเท่ากบัเป็นการลงทุนแบบเฉล่ียราคา 

(Dollar Cost Averaging) ไม่ว่าจะเป็นช่วงท่ีระดบัราคาหน่วยลงทุนสูงขึ้ นหรือขณะท่ีระดบัราคาลดลงก็ตาม 

ในระยะยาวแลว้จะสามารถลดตน้ทุนเฉล่ียในการลงทุนใหต้ า่ลงได ้ซ่ึงเมื่อตน้ทุนต า่ โอกาสในการท าก าไรก็

มากขึ้ นและโอกาสท่ีจะขาดทุนก็มีน้อยลง 

จากตารางขา้งล่าง เป็นตวัอย่างการซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอของกองทุนเปิดเค บาลานซเ์พื่อการเล้ียง

ชีพ ซ่ึงจะเห็นไดว้่า เงินลงทุนท่ีคงท่ีในแต่ละเดือน จะท าใหผู้ล้งทุนไดห้น่วยลงทุนน้อยในช่วงท่ีหน่วยลงทุนมี

ราคาแพง และไดห้น่วยลงทุนมากในช่วงท่ีหน่วยลงทุนมีราคาถูก 

 

ตวัอยา่งการซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอของกองทุนเปิดเค บาลานซเ์พ่ือการเล้ียงชีพ 

เดือน เงินลงทุน (บาท)  ราคาขาย (บาท) ราคารบัซ้ือคืน (บาท) หน่วยลงทุนท่ีได ้(หน่วย) 

ม.ค. 2545 1,000.00 10.5559 10.5558 94.7337 

ก.พ. 2545 1,000.00 10.7357 10.7356 93.1471 

มี.ค. 2545 1,000.00 11.0440 11.0439 90.5469 

เม.ย. 2545 1,000.00 10.9992 10.9991 90.9157 

พ.ค. 2545 1,000.00 11.4786 11.4785 87.1186 

มิ.ย. 2545 1,000.00 11.4322 11.4321 87.4722 

ก.ค. 2545 1,000.00 10.9827 10.9826 91.0522 

ส.ค. 2545 1,000.00 11.1833 11.1832 89.4190 

ก.ย. 2545 1,000.00 10.8418 10.8417 92.2356 

ต.ค. 2545 1,000.00 11.0409 11.0408 90.5723 

พ.ย. 2545 1,000.00 11.3831 11.3830 87.8495 

ธ.ค. 2545 1,000.00 11.3510 11.3509 88.0979 

รวม 12,000.00   1,083.1607 

เปรียบเทียบกบัการซ้ือหน่วยลงทุนครั้งเดียวท่ีเงินลงทุนรวมเทา่กนั ณ เดือน ธนัวาคม 2545 

ธ.ค. 2545 12,000.00 11.3510 11.3509 1,057.1755 
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สรุป ณ ธ.ค.2545 ซ้ือครั้งเดียว ซ้ือแบบสม า่เสมอ 

เงินลงทุน (บาท) 12,000.00 12,000.00 

หน่วยลงทุนท่ีได ้(หน่วย) 1,057.1755  1,083.1607 

คิดเป็นมูลค่า (บาท) 12,000.00 12,294.96 

อย่างไรก็ตาม  ตวัอย่างขา้งตน้เป็นเพียงการแสดงใหเ้ห็นเฉพาะกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยสูงกว่า

มูลค่าหน่วยลงทุนโดยเฉล่ียแต่ในทางกลับกัน หากมูลค่าหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยต า่กว่ามูลค่าหน่วย

ลงทุนโดยเฉล่ีย ก็อาจท าใหผ้ลที่ไดต้่างกนั แต่โดยทัว่ไปแลว้ การลงทุนในระยะยาวจะช่วยใหเ้ฉล่ียตน้ทุน

ไดดี้กว่า 

 

หลกัเกณฑข์องการสมคัรใช ้ K-Saving Plan มีดงัน้ี 

1. กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีใหบ้ริการซ้ือแบบหกับญัชีเงินฝาก ไดแ้ก่  

 กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้นเพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค บาลานซเ์พื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค หุน้ทุนบริพตัรเพือ่การเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค โกลดเ์พื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค ยโูรเปียน หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค เจแปน หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค หุน้ธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค Property Infrastructure Flexible เพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค ยเูอสเอ หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค ทารเ์ก็ต รีไทรเ์มนต ์2035 เพื่อการเล้ียงชีพ 

 กองทุนเปิดเค ทารเ์ก็ต รีไทรเ์มนต ์2040 เพื่อการเล้ียงชีพ 

2. บัญชีเงินฝากท่ีหักจะตอ้งเป็นประเภทกระแสรายวนั หรือออมทรัพยข์องบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ณ 

สาขาใดสาขาหน่ึง โดยท่ีช่ือเจา้ของบญัชีเงินฝากตอ้งตรงกบัชื่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

3. มูลค่าการหกับญัชีเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนขั้นต า่ 500 บาท/ครั้ง/กองทุน และตอ้งไม่ต า่กว่า 5,000 บาท/

ปี/กองทุน 

4. สามารถเลือกวนัท่ีหกับญัชีเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนได ้1 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 15 ถึงวนัท่ี 31 ของทุกเดือน  
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ผูถื้อหน่วยลงทุนที่สนใจสามารถยื่นเรื่องขอใชบ้ริการ K-Saving Plan ไดท้ี่สาขาเจา้ของบัญชีเงินฝาก

ของท่านไดต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป หรือสอบถามไดท่ี้ ส่วนบริการลูกคา้ บลจ.กสิกรไทย โทร. 02 673 

3888 แฟกซ ์02 673 3988 E-mail: ka.customer@kasikornasset.com 

mailto:ka.customer@kasikornasset.com

