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กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Complex Return 1 Year G Fund Not for Retail Investors: KCR1YG-BR 

 

ผูล้งทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 1 ปีได ้

ดงัน้ัน หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

 

สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

จ  านวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 1,400 ลา้นบาท และเพิ่มไดไ้ม่เกิน 200 ลา้นบาท 

 

รอบระยะเวลาบญัชี : เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมผสม 

 

อายโุครงการ : ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต า่กว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาเสนอขายในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือยุติการ

เสนอขายและคืนเงินใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือเลิกกองทุน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลาย

อยา่งดงัต่อไปน้ี 

1) บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการ

เปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ีแจง้ไวไ้ด ้หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ

ตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัรา

ท่ีประมาณการไว ้หรือท าใหก้ารลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ก าหนด 

2) จ าหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ า่กว่า 600 ลา้นบาท และบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าไม่

สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมหรือตามอตัราท่ีประมาณการไว ้

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอื่นใดท่ีกระทบต่อการลงทุนของกองทุนท่ีน าเงินลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น การ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกบั

การส ารองเงินทุนในประเทศ และ/หรือเหตุการณอ์ื่นใด ซ่ึงอาจมีผลกระทบท าใหก้องทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุน

กลบัมาเป็นสกุลเงินบาทได ้หรือเหตุการณอ์ื่นใดท่ีท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศไดภ้ายในวนัท่ี

กองทุนครบก าหนดอายุโครงการ จึงอาจท าใหก้องทุนมีอายุโครงการมากกว่าท่ีก าหนดไว ้

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาน าเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจากเงินลงทุนของกองทุนดงักล่าว

ไปลงทุนต่อในทรพัยสิ์นต่างๆ หรือในรูปแบบอื่นใดท่ีไม่ขดักบัประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบโดยพลนั 

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมีอนัดับความ

น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณรอ้ยละ 99.25 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการ

ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ส าหรบัการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้ง

จ านวน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – 

 กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผูมี้เงินลงทุนสูง 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซบัซอ้น 
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Investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้

(Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน  

 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่ (Option) หรือวอรแ์รนท ์(Warrant) 

ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) ประมาณรอ้ยละ 0.75 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุน โดยจะไม่ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนส าหรบัการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท์ 

 

กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  

 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นับช่วง

ระยะเวลาดงัน้ีรวมดว้ยก็ได ้โดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  

2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทุนรวม 

 

รายละเอียดการลงทุน :  

ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่

ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณรอ้ยละ 99.25 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมี

เป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมด  

 

ประมาณการตราสารและสดัสว่นท่ีคาดว่าจะลงทุนในสว่นของตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝาก  

ตราสารที่ลงทุน* 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือของ 

ผูอ้อกตราสาร** 

สดัสว่นการลงทุน 

โดยประมาณ 

เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร ์ Baa1/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร ์ Aa3/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Agricultural Bank of China, สาธารณรฐัประชาชนจีน A1/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ A1/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Bank of China, สาธารณรฐัประชาชนจีน A1/Moody's 4.25% 

รวม 99.25% 

*บริษัทจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนไดต่้อเมื่อเป็นการด าเนินการ

ภายใตส้ถานการณ์ท่ีจ าเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ โดยไม่ท าใหค้วามเส่ียงของ

ทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีอื่นแทน และ/หรือ

เพิ่มเติมจากตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจ

ท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้ับผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

สดัส่วนการลงทุนของเงินลงทุนในส่วนท่ี 1 จะส่งผลใหเ้งินลงทุนในส่วนท่ี 2 เปล่ียนแปลงไปดว้ย 

** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษัท

จดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน 



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  3 

 

ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนท่ีเหลือประมาณรอ้ยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน จะลงทุนในสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่ (Option) หรือวอรแ์รนท ์(Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบั

ราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot)  

 

รายละเอียดและเง่ือนไขของสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทท์ี่กองทุนลงทุน 

สินทรพัยอ์า้งอิง ราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) 

ราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) คือ ราคาทองค าต่อ 1 ทรอยออนซ์ในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยราคาทองค าท่ีสัญญาออปชัน่หรือวอร์แรนท์อา้งอิงจะใช้

ราคาท่ีประกาศโดย Bloomberg หน้า BFIX 

(https://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings) ณ เวลา 15.00 น. 

ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น (BFIX Zone Tokyo 3.00 PM) 

สกุลเงิน สกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD)  

อายขุองสญัญาออปชัน่

หรือวอรแ์รนท ์

ประมาณ 1 ปี (วนัเร่ิมตน้สญัญา ถึง วนัพิจารณาสินทรพัยอ์า้งอิง) 

วนัเริ่มตน้สญัญา วนัท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท์ 

วนัพิจารณาสินทรพัย์

อา้งอิง 

วนัสุดทา้ยท่ีประเมินราคาสินทรพัยอ์า้งอิงตามสญัญา หากตรงกบัวนัหยุดจะใชว้นัท า

การถดัไปแทน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วนัก่อนวนัครบอายุโครงการ) 

ค่าการเปล่ียนแปลงของ

ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง 

(ราคาสินทรัพย์อา้งอิง ณ วันท าการใดหรือวันพิจารณาสินทรัพย์อา้งอิง / ราคา

สินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา) – 1 

อตัราสว่นรว่ม 

(Participation Rate: PR) 

รอ้ยละ 50 

  

อตัราผลตอบแทน

ชดเชย (Rebate Rate) 

รอ้ยละ 0.25 จะไดร้บัเมื่อราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัท าการใด ตั้งแต่วนัท าการถดั

จากวนัเร่ิมตน้สญัญาถึงวนัพิจารณาสินทรพัยอ์า้งอิงปรับเพิ่มขึ้ นหรือลดลงมากกว่ารอ้ย

ละ 10 (ค่า Barrier) เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ขนาดสญัญาออปชัน่หรือ

วอรแ์รนท ์

ประมาณรอ้ยละ 100 ของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยขนาด

สัญญาออปชัน่หรือวอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันท่ีลงทุน 

ดังน้ัน ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทใ์นสกุลเงินบาทจึง

ขึ้ นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีจะ

ไดร้บัผลตอบแทนสูงหรือต า่กว่าท่ีระบุไวไ้ด ้

เหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบ

ตอ่การลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิปรับเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หน่ึง โดยผู ้แทนการค านวณมูลค่ายุติธรรมของสัญญาออปชัน่หรือวอร์แรนท์ 

(Calculation agent) จะค านวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ นจริง ซ่ึง

ผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณาร่วมกบัผูแ้ทนการค านวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นส าคญั เหตุการณด์งักล่าวมีดงัน้ี 

1) การยกเลิกการประกาศราคาสินทรพัยท่ี์กองทุนใชอ้า้งอิง 

2) ไม่สามารถประกาศราคาสินทรพัยอ์า้งอิงอยา่งเป็นทางการได ้

3) การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือขอ้บังคับท่ีส่งผลกระทบต่อสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ

สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

4) คู่สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทท่ี์มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัสินทรพัยอ์า้งอิง 

มีตน้ทุนในการป้องกนัความเส่ียงเพิ่มขึ้ น เช่น จากการเพิ่มขึ้ นของอตัราการเสียภาษี

อากร ค่าใชจ้่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
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ผูอ้อกสญัญาออปชัน่หรือ

วอรแ์รนท ์

ธนาคารพาณิชยแ์ละหรือสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือไม่ต า่กว่าอนัดบัท่ี

สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

หากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนร่วมและหรือ

อัตราผลตอบแทนชดเชยและหรือค่า Barrier ณ วันท่ีลงทุนมากกว่าท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับอัตราส่วนร่วมและหรืออัตราผลตอบแทนชดเชยและหรือค่า Barrier เพิ่มขึ้ น 

 

ราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) ยอ้นหลงั 

 
หมายเหตุ: ราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) ขา้งตน้เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ตาม

เวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น อย่างไรก็ตาม ราคาหรือความผนัผวนของราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) ใน

อนาคตอาจเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามขอ้มลูในอดีตได ้

 

เง่ือนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน ณ วนัครบอายโุครงการ 

กรณีที่ เง่ือนไข 
เงินตน้และผลตอบแทนที่กองทุนจะไดร้บั  

ณ วนัครบอายโุครงการ 

1 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัท าการใดวนัท าการหน่ึงท่ีอยู่

ในช่วงระหว่างอายุสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์ 

(ก่อนวนัพิจารณาสินทรพัยอ์า้งอิง)  

ปรบัลดลงมากกวา่ 10% หรือ ปรบัเพิ่มขึ้ นมากกว่า 10%  

เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก 

สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์0.25% 

2 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพจิารณาสินทรพัยอ์า้งอิง  

ปรบัลดลงมากกวา่ 10% หรือ ปรบัเพิ่มขึ้ นมากกว่า 10%  

เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก 

สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์0.25% 

3 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพจิารณาสินทรพัยอ์า้งอิง  

ไม่เปล่ียนแปลง หรือ ปรบัลดลงไม่เกิน 10%  

เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +  

ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์=  

PR x |คา่การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิง| x เงินตน้) 

4 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพจิารณาสินทรพัยอ์า้งอิง  

ปรบัเพิ่มขึ้ นไม่เกิน 10%  

เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +  

ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์=  

PR x คา่การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยอ์า้งอิง x เงินตน้) 
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* การพิจารณาว่าเขา้เง่ือนไขการไดร้บัผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปล่ียนแปลงของสินทรพัย์

อา้งอิงทุกวันท าการ โดยใช้ราคาสินทรัพย์อา้งอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น  

 

ตวัอยา่งการค านวณผลตอบแทน  

สมมติฐาน: เงินลงทุน 1,000,000 บาท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน  

 ส่วนท่ี 1: ประมาณ 992,500 บาท ลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมี

อันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้( Investment Grade) โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุน

เติบโตเป็น 1,000,000 บาท  

 ส่วนท่ี 2: ประมาณ 7,500 บาท ลงทุนในสัญญาออปชัน่ (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ท่ีมีการจ่าย

ผลตอบแทนอา้งอิงกบัราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot)  

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยส์ิน 
สดัสว่นการลงทุน 

โดยประมาณ 

อตัราผลตอบแทน  

ณ วนัครบอายกุองทุน  

(ประมาณ 1 ปี) 

เงินตน้และ

ผลตอบแทนท่ีคาดว่า

จะไดร้บั (ตอ่ปี) 

สว่นที ่1 : ตราสารหน้ีและ/หรือเงิน

ฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
99.25% ประมาณ 1.05% 100.29% 

หกั ค่าใชจ้า่ยโดยประมาณ*     0.29% 

เงินตน้และผลตอบแทนจากการลงทุน

ในส่วนท่ี 1 หลกัจากหกัค่าใชจ้่ายของ

กองทุนโดยประมาณ 

    100.00% 

สว่นที ่2 : สญัญาออปชัน่หรือวอร์

แรนท ์
0.75% 

ตวัอยา่งผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่ 

หรือวอรแ์รนทต์ามตารางดา้นล่าง 

* ค่าใชจ้่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีกองทุน

ไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ

เพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

** กองทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่

สามารถช าระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้ 

 

- อตัราสว่นรว่ม (Participation Rate : PR) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์คือ รอ้ยละ 50 

- อตัราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์คือ รอ้ยละ 0.25 
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- ราคาทองค า XAUUSD ตามตารางดงัน้ี  

กรณีที ่ ราคาทองค า 

XAUUSD  

ณ วนัเริ่มตน้สญัญา 

ราคาทองค า XAUUSD สูงสุดใน

ระหว่างอายสุญัญา 

ราคาทองค า XAUUSD 

ณ วนัพิจารณาสินทรพัยอ์า้งอิง 

1 1,700 

น้อยกว่า 1,530 หรือมากกวา่ 1,870 

(ลดลงมากกว่า 10% หรือ เพิ่มขึ้ น

มากกว่า 10% จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

ไมน่ ามาพิจารณา 

2 1,700 

อยูใ่นช่วง 1,530 – 1,870  

(ลดลงหรือเพิ่มขึ้ นไม่เกิน 10% จากวนั

เร่ิมตน้สญัญา) 

น้อยกว่า 1,530 หรือมากกวา่ 1,870 

(ลดลงมากกว่า 10% หรือ เพิ่มขึ้ น

มากกว่า 10% จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

3 1,700 

อยูใ่นช่วง 1,530 – 1,870  

(ลดลงหรือเพิ่มขึ้ นไม่เกิน 10% จากวนั

เร่ิมตน้สญัญา) 

1,530  

(ลดลง 10% จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

4 1,700 

อยูใ่นช่วง 1,530 – 1,870  

(ลดลงหรือเพิ่มขึ้ นไม่เกิน 10% จากวนั

เร่ิมตน้สญัญา) 

1,870 

(เพิ่มขึ้ น 10% จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

 

ตวัอยา่งผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนในแตล่ะกรณี (ภายใตส้มมติฐานว่าอตัราแลกเปล่ียนไม่มี

การเปล่ียนแปลง) 

กรณี

ที ่
เง่ือนไข 

เงินตน้ 

(บาท) 

(1) 

ผลตอบแทนชดเชย/

ผลตอบแทนจาก

สญัญาออปชัน่หรือวอร์

แรนท ์

(บาท) 

(2) 

รวมเงินตน้และ

ผลตอบแทน

ทั้งหมดเม่ือครบ

อายโุครงการ* 

(บาท)  

(1)+(2) 

1 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัท าการใดวนัท าการหน่ึงท่ีอยู่

ในช่วงระหว่างอายุสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์ 

(ก่อนวนัพิจารณาสินทรพัยอ์า้งอิง)  

ปรบัลดลงมากกวา่ 10% หรือปรบัเพิ่มขึ้ นมากกวา่ 10% 

เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

1,000,000  0.25% x 1,000,000  

= 2,500  

1,002,500  

(หรือคิดเป็น 

0.25%) 

2 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพจิารณาสินทรพัยอ์า้งอิง  

ปรบัลดลงมากกวา่ 10% หรือ ปรบัเพิ่มขึ้ นมากกว่า 10%  

เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

1,000,000  0.25% x 1,000,000  

= 2,500 

1,002,500 

(หรือคิดเป็น 

0.25%) 

3 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพจิารณาสินทรพัยอ์า้งอิง  

ไม่เปล่ียนแปลง หรือ ปรบัลดลงไม่เกิน 10%  

เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา  

(จากกรณีตวัอยา่งราคาลดลง 10%) 

1,000,000  50% x 

|[1,530/1,700] - 1| 

x 1,000,000  

= 50,000 

1,050,000  

(หรือคิดเป็น 5%) 

4 ราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัพจิารณาสินทรพัยอ์า้งอิง  

ปรบัเพิ่มขึ้ นไม่เกิน 10%  

เมื่อเทียบกบัราคาสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา  

(จากกรณีตวัอยา่งราคาเพิ่มขึ้ น 10%) 

1,000,000  50% x 

([1,870/1,700] - 1)  

x 1,000,000  

= 50,000 

1,050,000  

(หรือคิดเป็น 5%) 
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หมายเหตุ: ตวัเลขเงินตน้และผลตอบแทนเป็นเพียงตวัอย่างการค านวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่าน้ัน มิไดเ้ป็นการ

รบัประกนัว่าผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีแสดงไว ้ 

* จ านวนเงินการจ่ายเงินตน้และผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้  

 

ตวัอยา่งผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนในแต่ละกรณี (กรณีอตัราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลง)  

ตวัอยา่งท่ี 1. กรณีค่าเงินดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าขึ้ นเมื่อเทียบกบัค่าเงินบาท  

สมมติ: อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีลงทุน เท่ากบั 36 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั  

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน เท่ากบั 37 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั  

 

ตวัอยา่งท่ี 2. กรณีค่าเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัค่าเงินบาท  

สมมติ: อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีลงทุน เท่ากบั 36 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั  

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน เท่ากบั 35 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 

 

ณ วนัท่ีลงทุน ขนาดสญัญา 1,000,000 บาท เท่ากบั 1,000,000บาท/36 = 27,777.78 ดอลลารส์หรฐั  

การเปล่ียนแปลง

ของอตัรา

แลกเปล่ียนเงิน

ดอลลารส์หรฐั 

เงินตน้และผลตอบแทน รวมเงินตน้และผลตอบแทน

ทั้งหมดเมื่อครบอายุ

โครงการประมาณ * 

(1)+(2) 

เงินตน้ 

(1) 

ผลตอบแทนชดเชย/ผลตอบแทนจาก 

สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

(2) 

1) กรณีค่าเงิน

ดอลลารส์หรฐัแขง็

ค่าขึ้ นเมื่อเทียบกบั

ค่าเงินบาท 

1,000,000 

บาท 

กรณีที ่1  

ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 27,777.78 = 69.44 

ดอลลารส์หรฐั 

 

69.44 ดอลลารส์หรฐั x 37 = 2,569.28 บาท 

1,002,569.28 บาท 

(หรือคิดเป็น 0.26%) 

กรณีที ่2 

ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 27,777.78 = 69.44 

ดอลลารส์หรฐั 

69.44 ดอลลารส์หรฐั x 37 = 2,569.28 บาท 

1,002,569.28 บาท 

(หรือคิดเป็น 0.26%) 

กรณีที่ 3 

ผลตอบแทนจากสญัญาฯ = PR x |ค่าการเปล่ียนแปลง

ของสินทรพัยอ์า้งอิง| x เงินตน้ 

50% x | [1,530/1,700] - 1| x 27,777.78 = 

1,388.89 ดอลลารส์หรฐั 

1,388.89 ดอลลารส์หรฐั x 37 = 51,388.93 บาท 

1,051,388.93 บาท 

(หรือคิดเป็น 5.14%) 

กรณีที่ 4 

ผลตอบแทนจากสญัญาฯ = PR x ค่าการเปล่ียนแปลง

ของสินทรพัยอ์า้งอิง x เงินตน้ 

50% x ([1,870/1,700] - 1) x 27,777.78 = 

1,388.89 ดอลลารส์หรฐั 

1,388.89 ดอลลารส์หรฐั x 37 = 51,388.93 บาท 

1,051,388.93 บาท 

(หรือคิดเป็น 5.14%) 

2) กรณีค่าเงิน

ดอลลารส์หรฐัออ่น

ค่าลงเมื่อเทียบกบั

ค่าเงินบาท 

1,000,000 

บาท 

กรณีที ่1 

ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 27,777.78 = 69.44 

ดอลลารส์หรฐั 

69.44 ดอลลารส์หรฐั x 35 = 2,430.40 บาท 

1,002,430.40 บาท 

(หรือคิดเป็น 0.24%) 
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กรณีที ่2 

ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 27,777.78 = 69.44 

ดอลลารส์หรฐั 

69.44 ดอลลารส์หรฐั x 35 = 2,430.40 บาท 

1,002,430.40 บาท 

(หรือคิดเป็น 0.24%) 

กรณีที่ 3 

ผลตอบแทนจากสญัญาฯ = PR x |ค่าการเปล่ียนแปลง

ของสินทรพัยอ์า้งอิง| x เงินตน้ 

50% x | [1,530/1,700] - 1| x 27,777.78 = 

1,388.89 ดอลลารส์หรฐั 

1,388.89 ดอลลารส์หรฐั x 35 = 48,611.15 บาท 

1,048,611.15 บาท 

(หรือคิดเป็น 4.86%) 

กรณีที่ 4 

ผลตอบแทนจากสญัญาฯ = PR x ค่าการเปล่ียนแปลง

ของสินทรพัยอ์า้งอิง x เงินตน้ 

50% x ([1,870/1,700] - 1) x 27,777.78 = 

1,388.89 ดอลลารส์หรฐั 

1,388.89 ดอลลารส์หรฐั x 35 = 48,611.15 บาท 

1,048,611.15 บาท 

(หรือคิดเป็น 4.86%) 

หมายเหตุ: ตวัเลขเงินตน้และผลตอบแทนเป็นเพียงตวัอย่างการค านวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่าน้ัน มิไดเ้ป็นการ

รบัประกนัว่าผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีแสดงไว ้

* จ านวนเงินการจ่ายเงินตน้และผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้  
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ตวัอยา่งแผนภาพของรูปแบบการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทน  

 

* ภายใตส้มมติฐานท่ีตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศไม่มีการผิดนัดช าระ 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล 

 

ตัวช้ีวัด (Benchmark) : ไม่มี เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนของกองทุนเป็นไปตามเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนของ

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่ (Option) หรือวอรแ์รนท ์(Warrant) ซ่ึงสรา้งขึ้ นส าหรบั

กองทุนน้ีโดยเฉพาะ โดยผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้ นอยูก่บัราคาของสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วนัท าการใดหรือวนัพิจารณา

สินทรพัยอ์า้งอิงเมื่อครบอายุสญัญา 

 

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงดา้นอัตราแลกเปล่ียน : กองทุนจะป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 

(Hedging) ส าหรบัการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจ านวน โดยจะไม่ป้องกนัความเส่ียงดา้น

อตัราแลกเปล่ียนส าหรบัการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท์  

 

ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน : กองทุนน้ีเหมาะส าหรบัผูม้ีเงินลงทุนสูงท่ีตอ้งการแสวงหาโอกาสในการรบัผลตอบแทน

จากการลงทุนและสามารถรับความเส่ียงได ้โดยจะลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือตราสารทาง

การเงินในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมถึงมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภท
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สญัญาออปชัน่ (Option) หรือวอรแ์รนท ์(Warrant) ซ่ึงมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัสินทรพัยอ์า้งอิง เพื่อเปิดโอกาส

ในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มได ้โดยมีช่วงระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 

 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดร้บัจากเงินลงทุน : ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือ

เงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ และมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทท่ี์มีการ

จ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัราคาทองค า XAUUSD (Gold Spot) และเง่ือนไขท่ีก าหนด  

 

ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน : 

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระเงินและดอกเบ้ียตามก าหนดระยะเวลา 

 กรณีท่ีราคาสินทรพัยอ์า้งอิงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้

 กรณีท่ีเกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปล่ียนท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินกลับได้ตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือสามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได ้แต่ไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศได้ 

 กรณีท่ีสถาบนัผูร้บัฝากเงินช าระคืนเงินฝากก่อนครบก าหนด หรือใชสิ้ทธิใดๆ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของเงิน

ฝาก 

 

อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note) : 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยจ ากดั net exposure ท่ีเกิดจาก

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตรา

สารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงในอตัราส่วนไม่เกินกว่าท่ีประกาศก าหนด โดยรายละเอียดการค านวณมูลค่าการ

ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑท่ี์

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : VaR Approach : 

สมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ : 

1. ระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence level) รอ้ยละ 99 

2. ระยะเวลาการถือครอง (Holding period) 20 วนัท าการ 

3. ขอ้มลูยอ้นหลงัท่ีใชใ้นการ (Observation period) ไม่ต า่กว่า 250 วนัท าการ 

ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจดัการใชใ้นการบริหารและควบคุมความเส่ียง  

Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV 

วิธีการวดัมลูค่าความเส่ียงดา้นการตลาด : Monte-Carlo (Stochastic) Simulation 

 

มูลค่าธุรกรรมตามหนา้สญัญาของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีประมาณการไว ้(Expected gross leverage) : 

กองทุนมีมลูค่าธุรกรรมตามหน้าสญัญาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีประมาณการไว ้(expected gross leverage) อยูท่ี่ 

50% 

 

ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ตอ่เงินทุนของกองทุนรวม : 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์จนอาจท าใหก้องทุน

ขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง อยา่งไรก็ตาม 

การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทฯ จะศึกษาวิเคราะหปั์จจยั

ท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณ์

โดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 
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ปัจจยัความเสี่ยงของกองทุนรวม   

 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศ

ทางตรงขา้มกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและตามปกติตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิง่มีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้ น  

แนวทางบริหารความเส่ียง กองทุนมุ่งลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบ

อายุของตราสาร จึงท าใหม้ีความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัต า่ 

 

 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) เป็นความเส่ียงท่ีราคาตราสารท่ีกองทุนลงทุน

อาจเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถ

ในการท าก าไรของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามการด าเนินงานอย่างใกลชิ้ด รวมถึงการวิเคราะหผ์ลกระทบจาก

ปัจจยัเศรษฐศาสตรม์หภาคต่อสถานะบริษัทอย่างสม า่เสมอ ท าใหส้ามารถประเมินศกัยภาพและการสรา้งก าไรของ

บริษัทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลค่าของหลักทรัพยท่ี์

กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทาง

การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก

กองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์ูง 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะกระจายสดัส่วนการลงทุนในตราสารต่างๆ อย่างเหมาะสมซ่ึงจะท าให้

สามารถควบคุมระดับความเส่ียงโดยรวมของกองทุนอยู่ในอตัราท่ีเหมาะสมตามนโยบายและมีดุลยภาพกบัดา้น

ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 

 

 ความมัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตรา

สาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ 

และความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ

ต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

 

 สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่ายตราสาร

น้ันๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ 

และความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ตลอดจนสภาพคล่องของตราสาร และกองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนใน

ตราสารท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสารน้ัน  

 

 ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด(Early Termination Risk) หมายถึง ผูล้งทุนมีความเส่ียงท่ีผูอ้อก

สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทมี์สิทธ์ิยกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดอายุ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัในระดบัเดิมได ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดี ตลอดจนความเหมาะสม

ของเง่ือนไขของสญัญาน้ันๆ 

 



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  12 

 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk) ซ่ึงเกิดจากการท่ีกองทุนน าเงินไป

ลงทุนในรูปของสกุลเงินตราต่าง ๆ ดังน้ัน ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่า

หน่วยลงทุนของกองทุนได ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้ง

จ านวนส าหรับการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากต่างประเทศ แต่จะไม่ป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียนส าหรบัการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท์ 

 

 ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) เป็นความเส่ียงท่ี เกิดจากการเปล่ียนแปลง

ภายในประเทศของประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาทิ  การเปล่ียนแปลงทางการเมือง การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือ

ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย และ การท าธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงอาจส่งผล

ต่อราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment 

grade) จากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดร้บัการยอมรบัจากส านักงาน รวมทั้งบริษัทจดัการจะติดตาม

และวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

 

 ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เน่ืองจากกองทุนน้ีมีการลงทุนใน

ต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้

กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะวิเคราะหแ์ละติดตามปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน

การน าเงินกลบัประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุนลงทุน  

 

 ความเสี่ยงจากการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivative Risk)  เป็นความเส่ียงจากการท่ีราคาหลักทรัพยท่ี์

อา้งอิงอยู่มีราคาเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันขา้มกับท่ีคาดการณ์ไว ้โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น อัตรา

ดอกเบ้ีย หรือปัจจยัเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

นัยส าคญั  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการจะท าการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอา้งอิงของตราสารดังกล่าวอย่าง

รอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และปรับเปล่ียนการลงทุนให้

เหมาะสมกบัสถานการณ ์เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุน 
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การซ้ือหน่วยลงทุน : 

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก  500,000 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งถดัไป  ไม่มี เน่ืองจากเป็นการเสนอขายครั้งเดียว  

 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด และระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 

 

การเปิดบญัชี : 

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิด

บญัชีกองทุน และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด พรอ้มแนบ

เอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการก าหนด ดงัน้ี  

 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซ่ึงลงนามรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 

หรือหลักฐานอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจก าหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบับริษัท 

3) ตัวอย่างลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล

และเง่ือนไขการลงนาม 

4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

หรือหลักฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม

ในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

 

ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยตนเองกบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจ านงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

โดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน 

 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช าระเป็นเงินสด หรือ

เช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใด โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อม

เฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย

พาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่

จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อ

เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน  

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด 

หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด โดยผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแส
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รายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนก าหนด 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัท่ีใหบ้ริษัท

จดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หากมีการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนของโครงการ โดยจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่

สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

 

กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง

สหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น

ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท

จดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบว่า

บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

 

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน เวน้แต่เป็นการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :   

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือเป็นเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค 

ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวตอ้ง

เป็นวนัท่ีอยูใ่นระหว่างระยะเวลาเสนอขาย  

 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระบริษัทจดัการจะจดัสรร

หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการท่ีจดทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้น้ี โดยใชห้ลกัการ "สัง่ซ้ือก่อนไดก้่อน" ตามวนัและเวลาท่ีไดร้บั

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรร

จ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนพรอ้มกนัน้ัน  
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการ

จดัสรรในกรณีดงักล่าว จะท าใหม้ีผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ 

หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :   

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายแลว้หากปรากฏว่าบริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บัการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนได้ถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและ

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ โดยการโอนเงินหรือช าระเป็น

เช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย หาก

บริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไดอ้นัเน่ืองมาจากความ

ผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบ

ก าหนดระยะเวลา 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั 

หรือสัง่การเป็นอยา่งอื่น  

 

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ ใดๆ ท่ีเกิดขึ้ น (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัถัด

จากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย 

 

เง่ือนไขการลงทุน : 

บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วนันับจาก

วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน โดยในการรบัซ้ือคืน บริษัทจดัการมีนโยบายจะรบัซ้ือคืนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรรจากเงิน

สดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบัตร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุนลงทุน หลงักนัเงินส ารอง

ส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบไดห้ากมีการผิดนัดช าระดอกเบ้ีย

หรือเงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศการหยุดรบัค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ รวมทั้งจดัท ารายงานการไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเหตุผลและ

รายงานแผนการด าเนินงานของกองทุนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาเสนอขายหรือยุติการเสนอขายในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง

แรก หรือเลิกกองทุนภายหลงัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

 

การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก : 

บริษัทจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เน่ืองจากเป็นการเสนอขาย

ครั้งเดียว และน าเงินไปลงทุนตามจ านวนท่ีขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่าน้ัน 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ :    

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลา 

8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการด าเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืน
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หน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วนันับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 

 

โดยในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดังกล่าว บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติัไปซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น (กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุ

ไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณ

โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

 

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นว่าเหมาะสม

และจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ โดยจะแจง้ใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มลูส าคญั 

 

การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  : 

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้

แลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดยได้รบั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้ับช าระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคา

ท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว 

บริษัทจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดับวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ลว้ : 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
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1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู ้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจัดการรายอื่นเขา้บริหารจัดการกองทุนภายใตก้ารจัดการของตนอนั

เน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจดัการรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การ

จดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์

เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 

ดงัน้ี  

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อ

ความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อ

ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

2. กรณีท่ีเอกสารหรือขอ้มลูท่ีบริษัทจดัการไดร้บัจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถว้น  

3. กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน 

หรือการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายต่างๆ เป็นตน้  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษทั

จดัการเห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่

กองทุน ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู ้

ถือหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

5. กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึง

กองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา กองทุน

จึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 

ช่องทางที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ และขอ้มูล

เพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี :  

 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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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุน 

กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ดงัน้ี 

- การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระหน้ี (side pocket) โดย

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏบิติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 

9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่ราย

ยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

การก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อมูลค่า

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล เมื่อไดร้บั 

ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใชว้ิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่า

ทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วนัท่ีไดบ้นัทึกมูลค่าดงักล่าวเป็นผูม้ีสิทธิท่ีจะ

ไดร้บัเงินภายหลงัจากท่ีสามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นน้ันได ้

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจดัการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 5 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการ

ผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจาก

เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

รวมทั้ง กรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี

เกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาคญั 

1. ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุน

รวมลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย ์แห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม 

2. มีเหตุการณ์ท่ีทาใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

3. มีเหตุท่ีทาใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับชาระเงินจากหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์น ท่ีลงทุนไวต้ามกาหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

  

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ

ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
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ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือการหยุดรับค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน.11/2564 

เร่ือง หลักเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
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สิทธิและขอ้จ  ากดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จ  ากดัการใชส้ิทธิออกเสียง : 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย

ลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวน

ท่ีถืออยู ่

   

ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของ

กองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วย

ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 

วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนาย

ทะเบียนนัดหมาย 

  

การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลกัฐาน โดย

ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือในบตัรตวัอย่างลายมือ

ช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นเอกสารอื่นใดท่ีบริษัท

จัดการอาจก าหนดขึ้ นในอนาคต หรือรูปแบบอื่นใดท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้

ด าเนินการได ้

(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ ขอ้ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ

ในหน่วยลงทุน”) 

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

กองทุนรวม : 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิ

ออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ามวิธีการท่ีประกาศใน website ของบริษัทจดัการ (www.kasikornasset.com) 

 

http://www.kasikornasset.com/
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ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน : 

ติดต่อบริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ท่ี โทร. 0-2033-9999 หรือ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 02 230 2240-1 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไม่มี 

 

ภมิูล าเนาเพื่อการวางทรพัย ์ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย : 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่ของ

บริษัทจดัการเป็นภูมิล 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 
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุน  

 

รายช่ือคณะกรรมการ : 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์   กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร : 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

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 

 

จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ :  

จ านวน 231 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565)  
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มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ :  

1,053,249,784,527.52 บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565) 

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน : 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

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 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ : 

 นายภราดร เอี่ยวปรีดา  

ประวตัิการศึกษา 

- Master of Science in Finance and Economics, University of Warwick, United Kingdom 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร,์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณท์ างาน 

- ผูจ้ดัการลงทุนอาวโุส ฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

 

 นางสาวศิริรตัน์ ธรรมศิริ  

ประวตัิการศึกษา 

- Master of Finance (International Program), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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ประสบการณท์ างาน 

- ผูจ้ดัการลงทุนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

 

หนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

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

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-777-7777 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทร. 1572 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-3456 

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

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั โทร. 02-697-3700 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 02-672-5999 

 ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-629-5588 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5500 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999 
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 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-088-9797 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั โทร. 02-633-6000 กด 5 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั โทร.0-2088-9100, 0-2343-9500 

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-026-5100 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั โทร. 02-949-1999 

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

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั  

 

นายทะเบียน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์: ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 02 230 2240-1 

นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายใน

การรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี : 

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง  

นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์ 

นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

นางสาว โชติมา กิจศิรกร  

นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 

 

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

เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม  

อตัราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ของสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาใน

ประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ี

สามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาใน

ต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ี

สามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 15 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการ

หน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือ

สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ธนาคาร

พาณิชย ์บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์และ

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การท าธุรกรรม reverse repo ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การท าธุรกรรม securities lending ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ศุกูก 

หรือตราสาร Basel III ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระบบของ 

Organized Market หรือเทียบเท่า (total SIP) 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 15 

- การท าธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ลดความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

- การท าธุรกรรม derivatives ท่ีมใิช่เพื่อการลดความ

เส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมมีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 

โดยมลูค่าความเสียหายสูงสุด (Value-at-Risk) ของ

กองทุนรวมเป็น Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

- ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III 

และศุกูก ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน  

(financial liability) ของผูอ้อกตราสาร

รายน้ัน 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน ไม่มี 

1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่มี 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่มี 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1)(3) (รอ้ยละของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ
(2)

 ไม่เกิน 2.1400 ต่อปี 

3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี 

3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.2140 ต่อปี 

3.4. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย ไม่มี 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.0700% ของจ านวน

เงินทุนของโครงการ 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี 

5. ประมาณการคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมด
(1)(3)

  

(รอ้ยละของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ไม่เกิน 3.4775 ต่อปี 

  

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัรา

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเพิ่มขึ้ น 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติมได ้โดยรวมแลว้ไม่เกนิรอ้ยละ 2.1400 ต่อปีของจ านวนเงินท่ี

ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

(3) ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแลว้ 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชย

ผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของ

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ไม่ไดข้ึ้ นอยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการ

ด าเนินงานของ บลจ. กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงใน

อนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมไดท่ี้บริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน หรือ www.kasikornasset.com 

3. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจ

จะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจดัการ 

ตวัแทน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ 

เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(Connected Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

8. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม   

9. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน  หรือไดป้ระกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

http://www.sec.or.th/

