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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2564/2565 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 16 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2565 

กองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 

K Equity RMF : KEQRMF 

 

ลกัษณะส าคญั 

 

ประเภท  กองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื่อการเล้ียงชีพ ประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

อายโุครงการ ไม่ก าหนดอายุ 

วนัท่ีไดร้บัอนุมตัิใหจ้ดัตั้งและ

จดัการกองทุน 

 8 ธนัวาคม 2549 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 22 ธนัวาคม 2549 

จ  านวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ลา้นบาท 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 พฤศจิกายน – 31 ตุลาคม 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเล้ียงชีพ ประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งทุน โดยเฉล่ียในรอบ

ปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

เวน้แต่ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณด์งัต่อไปน้ี และบริษัทจดัการไดแ้จง้เหตุการณท่ี์เกิดขึ้ นดงักล่าวใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งเต็มท่ี โดยค านึงถึง

และรกัษาผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(1) วิกฤตการทางเศรษฐกจิท่ีมนัียส าคญัต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ภาวะสงคราม  

(3) ราคาตลาดของหลกัทรพัยล์ดลงอยา่งรุนแรงในช่วงท่ีใกลก้บัวนัส้ินรอบปีบญัชี เป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถปรบัการลงทุนไดท้นัก่อนส้ินปีบญัชี  

กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหน้ี รวมทั้งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น 

หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยในการลงทุนของกองทุนจะเน้นลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือตราสารท่ีมีปัจจยัพื้ นฐานดี มีความมัน่คง และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกบัระดบัความเส่ียง ทั้งน้ี 

กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note)  
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หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะน าไปจ าหน่าย จา่ย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนัมิได้ 

 

นโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นอตัราส่วนไม่เกินรอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

ไม่จ่ายเงินปันผล 

 

ตวัช้ีวดั (Benchmark) 

ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 

3. ผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ส่ิงท่ีผูล้งทุนจะไดร้ับคือผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดร้บัจากเงินปันผลหรือก าไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในหุน้

และตราสารแห่งหน้ี 
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ค าถาม/ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรอืมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อยา่งไร 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

1.2  กองทุนน้ีมีจ  านวนเงินทุนของโครงการเทา่ใด 

5,000 ลา้นบาท โดยบริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.ก าหนด  

 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น

ระยะเวลาเทา่ใด 

ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในระยะเวลาไมน่้อยกว่าเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนด 

เพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และกองทุนน้ีเหมาะกบัเงินลงทุนส่วนท่ีผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงได้

สูง  

 

1.4 ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 ปัจจยัทางการเมือง เช่น ความมัน่คงทางการเงิน นโยบายของภาครฐั ไดแ้ก่ นโยบายการเงิน นโยบายการ

คลงั ฯลฯ 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ เช่น ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน อตัราเงินเฟ้อ ฯลฯ 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะตลาดทุน เช่น นโยบายของภาครฐัต่อตลาดทุน พฤติกรรมการลงทุนของนัก

ลงทุนประเภทต่างๆ 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมท่ีกองทุนลงทุน เช่น ภาวะดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงดา้น

กฎหมาย การแขง่ขนั ฯลฯ 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน เช่น การแขง่ขนั ผูบ้ริหาร ฯลฯ 

 

1.5 กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้  

 

  1.6 กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

31 ตุลาคมของทุกปี 

 

1.7 ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเส่ียง 

1.7.1 กองทุนรวมก าหนดอตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อยา่งไร 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยจ ากดั net 

exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV  
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1.7.2  ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตอ่เงินทุนของกองทุนรวม

เป็นอยา่งไร 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณจ์น

อาจท าใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า อยา่งไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าว

จะไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการ

ค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่

ตลอดเวลา 

 

2. กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดการซ้ือขายหน่วยลงทุนอยา่งไร 

2.1 วิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

การขายหน่วยลงทุน 

 มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก 500 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งต่อไป 500 บาท 

 เมื่อผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการไดท้ ารายการ

ขายหน่วยลงทุนแลว้ จ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนจะไดร้บัค านวณโดยจ านวนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัจากผูล้งทุนหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดใ้นวนัท าการซ้ือขายน้ัน  

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

 

การเปิดบญัชี 

 ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ

ในค าขอเปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน หรือปฏบิติัตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนดและช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน

เต็มจ านวน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีดงัน้ี 

 

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 
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วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความ

จ านงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุน

เต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

  

กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนราย

อ่ืนท่ีมิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธี

อื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่

จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการ

ไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี 

จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนก าหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน การหกั

บญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝาก

กระแสรายวนัในช่ือกองทุน หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารก าหนด 

 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิอื่นใดท่ีมิใช่เงิน

สด สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน

หรือวธีิอื่นใดดงักล่าวไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

 

2. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวธีิหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการช าระเงินอืน่ใดท่ี

เป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดยสามารถสมคัร

บริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest ส าหรบัผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวธีิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My 

Funds และ K PLUS หรือวธีิการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 
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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) 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวธีิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนดหรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

เป็นประจ าตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรบัทราบเง่ือนไขและส่งค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบ

สม า่เสมอไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน 

 

ส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะท ารายการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

จะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ ไม่ก าหนด 

 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบ

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าใบค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย  

 

2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ต

กสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงนามในใบค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถขาย

คืนหน่วยลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนทางอินเตอรเ์น็ทกองทุนรวมกสิกรไทย) 

www.kasikornasset.com ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ไดท่ี้ App Store (iOS) และ Play 

Store (Android) 

 

ส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท า

รายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

http://www.kasikornasset.com/
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ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนตามวธีิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอ

เปิดบญัชีกองทุนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

การขายคืนหน่วยลงทุนกรณีเงินลงทุนเป็นเงินท่ีรบัโอนมาจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (PVD Transfers)

ในการขายคืนหน่วยลงทุนท่ีเป็นเงินท่ีรบัโอนมาจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (RMF for PVD) ผูถื้อหน่วย

ลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถทยอย

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนไดเ้ฉพาะกรณีท่ีหน่วยลงทุนดงักล่าวครบเง่ือนไขการไดร้บัสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด หากหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการขายคืนดงักล่าวยงัไม่ครบเง่ือนไขการไดร้บัสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการท ารายการขายคืน RMF 

for PVD ทั้งหมดท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ เฉพาะหน่วยลงทุนท่ีเกิดจากการโอนมาจาก

กองทุนส ารองเล้ียงชีพในครั้งเดียวกนั 

 

2.2 กรณีใดทีบ่ริษทัจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดย

ปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัให้

มีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

(2) บุคคลท่ีปฏเิสธไม่ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลูต่อ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหน้าท่ีเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนอยา่งไร 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย 

จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(2)  มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบวา่ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง 

และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคาโดยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันต่างจากราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ี

ถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้ นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ี

ถูกตอ้ง  
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(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน

การชดเชยราคา โดยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันต่างจากราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ี

ถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ี

ถูกตอ้ง  

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัท

จดัการอาจเล่ือนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับตั้งแต่วนัท าการถดัจากวนัท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม 

(1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) ประกาศการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ

และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วย

ลงทุน และแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน  

(2) แจง้การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักล่าว พรอ้ม

ทั้งแสดงเหตุผลและหลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบหรือการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคา

ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้ 

(3) ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้ันหากถึงวนัท าการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุนวนัอื่น และมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจดัการจะตอ้งรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะตอ้งช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงั

คา้งอยูใ่หเ้สร็จส้ินก่อน แลว้จึงช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนในวนัน้ัน ๆ ต่อไป 

 

2.4  กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ 

อยา่งไร  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณี

ใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมี

วตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพือ่ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา 

พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มถ่ิีนฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่น

สหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนิน

กิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 
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2.5 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนั

ท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค า

สัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 

2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

1. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของบริษทั

จดัการ 

1) สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ 

ในใบค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าใบค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ ณ ท่ีท าการของบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. 

ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2) สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง

อินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือ

ขาย โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

3) สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือ

ขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ไดท่ี้ App Store (iOS) และ 

Play Store (Android)  

 

2. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของบริษทั

จดัการกบักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการอ่ืน  

1) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากบริษทัจดัการ  

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีไปยงักองทุนรวมเพื่อการ

เล้ียงชีพท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอื่นสามารถท าไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดในค า

ขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยท่ีตอ้งการ พรอ้มทั้งสมุดบญัชีแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพือ่ประกอบการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนแลว้น าไปยืน่ต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะส่งมอบ

หลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
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บริษัทจดัการจะช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนส าหรบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าว

ใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุน หรือบริษัทจดัการท่ี

รบัผิดชอบด าเนินการกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพดงักล่าวตามท่ีระบุไวใ้นค าขอสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง 

โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ี

มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งใน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีสมบรูณแ์ลว้ดงักล่าว  

 

2) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้บริษทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของบริษัทจดัการสามารถขอรบั

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการเปิดบญัชีกองทุน ใบค าสัง่ซ้ือเพื่อการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนื

หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการ และแสดงความจ านงในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้บริษัท

จดัการไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอก

รายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่ซ้ือเพื่อการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนรวมเพื่อ

การเล้ียงชีพ  

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุนจะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข

และวธีิการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 

3. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของบริษทั

จดัการ กบักองทุนรวมอ่ืนๆ  

บริษัทจดัการอาจจดัใหม้ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการ

ของบริษัทจดัการกบักองทุนรวมอื่นๆ ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวธีิการตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด  

ทั้งน้ี การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปยงักองทุนรวมท่ีไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อ

การเล้ียงชีพ ไมถื่อเป็นการโอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรก าหนด 

 

4. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของบริษทั

จดัการกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

บริษัทจดัการอาจจดัใหม้ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการ

ของบริษัทจดัการกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสมาชิกอยูไ่ด ้ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวธีิการตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด  
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วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด ส าหรบัการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของ

วนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใน

วนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

  

2.7 กองทุนน้ีก าหนดเง่ือนไขและขอ้จ  ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

 กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหรือจ าน าหน่วยลงทุนได ้ดงัน้ันนายทะเบียน

จะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบมูลคา่หน่วยลงทุนไดอ้ยา่งไร 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 

 

3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 

 3.1  กองทุนน้ีมีการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้น

หวัขอ้ "วธีิการจองซ้ือหน่วยลงทุน" หรือ “วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน” และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐานภายในวนัท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดท้ า

รายการขายหน่วยลงทุนแลว้ โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อ

บริษัทจดัการไดร้บัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรร

หน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้น

นามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืน

http://www.kasikornasset.com/
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หน่วยลงทุนได ้ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือ

สัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิไปใหน้ายทะเบียนบนัทึก

รายการใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนไดต้ั้งแต่วนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนไม่น าสมุดบญัชีแสดงสิทธิมาบนัทึกรายการใหเ้ป็นปัจจุบนัใหถื้อว่าขอ้มลูท่ีบนัทึกในทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนถูกตอ้งและรายการท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิจะถือวา่ถูกตอ้งไดต่้อเมื่อขอ้มลูตรงกบัใน

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

3.2 กองทุนน้ีมีขอ้จ  ากดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิด

หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

 

3.3 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออก

เสียงของบริษทัจดัการกองทุนรวมไดอ้ยา่งไร 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการ

ด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ามวธีิการท่ีประกาศใน website ของบริษัทจดัการ 

www.kasikornasset.com 

 

3.4 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะท าไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

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

 

3.5 กองทุนน้ีมีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการหรือไม่ อยา่งไร 

ไม่มี 

 

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 

 

http://www.kasikornasset.com/


    

รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ                                    13 

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 

 

4.2 จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จ านวน 229 กองทุน 

 

4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565) 

มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,058,227,761,678.24 บาท 

 

4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 
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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 

 

4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

จรสัรกัษ ์ 

วฒันสิงหะ 

- ปริญญาโท ดา้นการเงินและ

การลงทุน, มหาวิทยาลยันอตติง

แฮม ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาบริหารธุรกจิ, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการการลงทุน (ตราสารทุน), 

บมจ. อยุธยา อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนัชีวิต 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

ธิดาศิริ ศรีสมิต - Master of Finance and 

Investment, Exeter University, 

United Kingdom 

- Bachelor of Science in 

Statistics, Economics and 

- Chief Investment Officer บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการ

ลงทุนตราสารทุน บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

Business,  

Chiang Mai University   

- Senior Global Equity Expert, Group Investment 

Strategy, ALLIANZ INVESTMENT MANAGEMENT SE 

(AIM), GERMANY 

- Senior Vice President / Head of Equity, 

Investment Department, AYUDHYA ALLIANZ C.P. 

LIFE 

- Vice President / Senior Equity Fund Manager 

Private Fund Department, BUALUANG SECURITIES 

PLC 

- Relationship Manager, Corporate and Financial 

Services, STANDARD CHARTERED BANK PLC 

- Assistant Fund Manager, Investment 

Department, THE MUTUAL FUND PLC 

นฤมล  

ว่องวุฒิพรชยั 

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ, 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศิ

นทร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

สาขาอิเลคทรอนิคส,์  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั 

- Associate Chief Investment Officer บลจ. กสิกร

ไทย จ ากดั 

- รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูอ้ านวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนและวจิยั, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

- รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนและวิจยั, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

- หวัหน้าส่วน ฝ่ายจดัการลงทุนตราสารทุน, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั  

นินทัธ ์ 

วงศเ์สง่ียม 

- ปริญญาโท บริหารการเงิน, 

มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก  

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน, บลจ. 

ทิสโก ้จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายงานลงทุน, บลจ. เกียรตินาคิน

ภทัร จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายงานลงทุน,  บลจ. ฟินันซ่า  

จ ากดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์

, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

พกัตรพ์ริ้ ง  

พูไ่พจติรกลุ 

- Master of Science in Finance 

(International Programme)  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี

, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- Master of Arts in English for 

Careers, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตร์

และการบญัชี ภาควชิาการ

ธนาคารและการเงิน,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน, 

บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ภทัร จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน, บริษัท อเมริกนัอินเตอรแ์นชชัน่

แนล แอสชวัรนัส ์จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ทหารไทย จ ากดั  

กอบพร กุลสุรกิจ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 

(International Programme)  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี

, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี  

คณะพาณิชยศาตรแ์ละการบญัชี 

ภาควชิาสถิติ,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. วรรณ จ ากดั  

สุธี  เลิศสาครศิร ิ - Master of Business 

Administration, UCLA,  

United States 

- ปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า), 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

ธีรวฒัน ์  

บรรเจดิสุทธิกุล 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

บณัฑิต สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทรแ์ห่ง

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Bachelor of Science in 

Industrial Engineering, Purdue 

University,  

United States 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

วินิทร ผ่องใส - MSc in Finance 

Lancaster University,  

United Kingdom  

- ปริญญาตรี  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

ภาควชิาการธนาคารและการเงิน,   

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารจดัการกองทุนรวมตราสารทุน 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน 

 

4.6 รายช่ือตวัแทนจ าหน่าย 

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

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

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

 ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-026-5100 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั โทร. 02-695-5000 

 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 ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-205-7111 

 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 

http://www.kasikornasset.com/
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 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 ์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 ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร. 02-658-5050 

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

 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 

 บริษัทฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั โทร. 02-223-2288 

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั โดยถือ

ว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

4.7 ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรุงรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อใหก้ารช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

นายทะเบียนกองทุนคือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ินและดแูลบริษทัจดัการใหป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว ้

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

นอกจากหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายใน

การรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

http://www.kasikornasset.com/
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการมีดุลย

พินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เคร่ืองมือการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีก าหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มูลค่าขั้นต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทางเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี

บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง 

ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของ

กองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณ

การภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อให้

สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Swing Pricing) 

(ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ี

วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลา

การถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่ม

ไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะ
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ปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ี

ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ีแตกต่าง

กนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการน้ัน 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณา

ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

(swing pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งก าหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตร

การค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (อตัรา Swing Factor) และ Swing Threshold 

โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณ

การซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและ

หรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของ

มูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing 

Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซ้ือ

หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วย

ลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการ

ค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing พรอ้มกับเคร่ืองมือ Anti-Dilution Levies – 

ADLs แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

  



    

รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ                                    21 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่ละครั้ง

ท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับอตัรา Swing Factor เพิ่มไดไ้ม่เกินอตัรา

สูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท า

การท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและ

หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน  ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ 

Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการ

น้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้ับการจดัสรร

หน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ 

ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน 

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution 

Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และก าหนด ADLs Threshold โดยมีหลกัการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของ

ตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการ

อาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี

เกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วนของ

มูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า  ADLs 

Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค านวณจากมูลค่าการซ้ือ

หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วย

ลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณ

เป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถก าหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

(2) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  



    

รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ                                    22 

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้

เคร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป 

เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกับ

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝัง่ใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน ADLs threshold 

ท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs 

ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตาม

แนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัรา

สูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูล

กองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท า

การท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือ

ตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท า

การน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บ

เงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน 

 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ  ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จะตอ้งแจง้

บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร 

ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจัยอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจ
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พิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง

เท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือ Notice Period ร่วมกับเคร่ืองมือ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้

ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนท่ีเกิดขึ้ นใน

ปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จากตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ี

เกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีท าใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏบิติั

กับค าสัง่ท่ีไดร้ับจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัค าสัง่ท่ีไดร้ับตามปกติในวนัท่ีท ารายการดว้ย ทั้งน้ี บริษัท

จดัการอาจพิจารณาใช ้Notice Period ร่วมกบัเคร่ืองมืออื่น ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, 

Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัท

จดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และ

หรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้า ซ่ึงจะปรบัลด

ไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูล

กองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัท าการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์

อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ได ้บริษัท

จดัการมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของ

บริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและ

หรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ี สดัส่วนของมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบ

กบั มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยท่ี
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มลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน 

(pro-rata basis) ของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate 

4. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนั

ท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกใหม่ตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดับก่อน-หลังของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้มื่อบริษัทจัดการมี

ระบบงานส าหรบัรองรบัการยกเลิกค าสัง่ดงักล่าว และเมื่อบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้

ทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ท่ี

ประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง

อื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึง

จะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ี

บริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินกว่าท่ีระบุ

ไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การ

ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทั้งน้ี 

ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูก

ยกเลิกค าสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการน้ัน 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการ



    

รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ                                    25 

ซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด 

 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู ้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัน้ี 

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระส าคญั 

2. อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ

ของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้าม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการ

กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็น

หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
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ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเกี่ยวขอ้งกบัตรา

สารแห่งทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ดงัน้ัน กองทุนน้ีจึง

เหมาะกบัผูล้งทุนท่ียอมรบัความเส่ียงไดบ้า้ง อยา่งไรก็ตาม มลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิม่ขึ้ นหรือลดลงใน

ช่วงเวลาต่างๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอืน่ท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้น

บวกหรือลบจากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อาทิ  

 ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) คือความเส่ียงท่ีราคาหุน้เปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการเคล่ือนไหวของ

ดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม บริษัทจดัการ

สามารถลดความเส่ียงตลาดไดโ้ดยการกระจายสดัส่วนการลงทุนในหุน้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมซ่ึงจะท าใหส้ามารถ

ควบคุมระดบัความเส่ียงโดยรวมของกองทุนอยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสมตามนโยบายและมีดุลยภาพกบัดา้น

ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั  

 การด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) คือความเส่ียงท่ีราคาหุน้เปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากผลการ

ด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการท าก าไรและนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสาร บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงของผูอ้อกตราสารไดโ้ดยการติดตาม

การด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ด รวมถึงการวิเคราะหผ์ลกระทบจากปัจจยัเศรษฐศาสตรม์หภาคต่อสถานะบริษัทอยา่ง

สม า่เสมอ ท าใหส้ามารถประเมินศกัยภาพและการสรา้งก าไรของบริษัทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่ายตรา

สารน้ันๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร การเลือกลงทุนในบริษัทท่ีไดว้ิเคราะหแ์ลว้ว่ามี

ปัจจยัพื้ นฐานดี จะช่วยลดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาของหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความ

ผนัผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญั และ เน่ืองจากสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้ามีการตีมลูคา่ตามราคาตลาดทุกวนั ซ่ึงอาจจะท าใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าปรบัเพิ่มขึ้ นหรือ

ลดลงอยา่งมากโดยอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือตรงกนัขา้มกบัหลกัทรพัยท่ี์กองทุนไดล้งทุน อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทฯ มีการด าเนินการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เป็นประจ า สม า่เสมอ และตี

มลูค่าตลาดของสญัญาทุกวนัเพือ่รกัษาระดบัเงินประกนั (margin) ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดอนุพนัธ ์

รวมทั้งศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ใหท้นัเหตุการณโ์ดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวะการณเ์พื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา นอกจากจากน้ี ยงัมีความเส่ียงท่ีเรียกวา่ Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ี

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ีแตกต่างไปจาก

ผลตอบแทนกองทุนท่ีตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง ตวัอยา่งเช่นในบางขณะท่ีผูจ้ดัการกองทุนตอ้งการลดความเส่ียง

ต่อความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทุนอาจท าการป้องกนัความเส่ียงโดยใชส้ญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าหรือตราสารอนุพนัธ ์อยา่งไรก็ตาม ดชันีอา้งอิงส าหรบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และตราสารอนุพนัธ์

ดงักล่าวอาจมีอตัราความผนัผวนท่ีแตกต่างจากตราสารท่ีกองทุนถืออยู ่ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ี

ลงจากการท่ีผูจ้ดัการกองทุนยอ่มค านวณสดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียงเมื่อภาวการณล์งทุนเปล่ียนแปลง เพื่อให้

ไดส้ดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมส าหรบักองทุนเพื่อสะทอ้นถึงการคาดการณข์องผูจ้ดัการกองทุน 

อยา่งไรก็ตาม แมม้ีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงก็อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเส่ียง

ไดท้ั้งหมด และเสียโอกาสในการรบัผลตอบแทนท่ีดีขึ้ นหากตลาด ฯ ไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณไ์ว ้
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในตา่งประเทศ 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศท าให้

กองทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก 

ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและ

นอกประเทศ การเก็งก าไรค่าเงิน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึ้ นบางส่วน ซ่ึงจะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่า

เงินลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้น

อตัราแลกเปล่ียนอยา่งระมดัระวงัเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ ์ณ ขณะน้ันมากท่ีสุด  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมีฐานะ

การลงทุนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศใดประเทศหน่ึง ซ่ึงอาจท าใหม้ีความผนัผวนของมูลค่าทรพัยสิ์นของ

กองทุนเพิ่มมากขึ้ น ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงทางการเมืองและความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จ ากดั

ทางดา้นกฎหมาย และ การท าธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่า

หน่วยลงทุนของกองทุนได ้ทั้งน้ี กองทุนสามารถลดความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดทุนต่างๆไดโ้ดยติดตามและ

วิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสม า่เสมอ รวมทั้ง กองทุนหลกั

มีกระบวนการพิจารณาการคดัเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ วิเคราะหปั์จจยัพื้ นฐานของตราสารน้ันๆ เพื่อใหสิ้นทรพัย์

ท่ีลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวทางขา้งตน้อาจไม่สามารถลดความ

เส่ียงการลงทุนในประเทศเดียวไดเ้ท่าท่ีควร เน่ืองจากเป็นนโยบายของกองทุนท่ีประสงคจ์ะลงทุนในประเทศใด

ประเทศหน่ึงเพียงประเทศเดียว 

 ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรัฐบาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให ้ผู ้

ลงทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

 ความเสี่ยงจากกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบัความเส่ียง

อันเน่ืองจากหลายปัจจัย เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของตลาด การเขา้แทรกแซง

ภาคเอกชนของรัฐบาล ขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละ

ประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดบัประเทศ

และระดับภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบ

จากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการช าระราคาและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้ 
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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 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต า่

กว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS 

3.1 หน่วย CIS ในประเทศ 

  

ไม่เกิน 10% 

  3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%  

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี

รฐับาลเป็นประกนั  

                    

ไม่เกิน 20% 

หรือ 

ไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผูกพนัมีภูมิล าเนา

อยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating 

แบบ national scale 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

5.1 เป็นตราสารหน้ี หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย  

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน  

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing  

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีนอ้ยกว่าหรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 

5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี  

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

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  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 10%หรือ 

(2) น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 

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

5.2.3.9 บล.  

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนันับ

แต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี  

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัย์

ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ้ื์อ

ขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ

กฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ของบริษัทดงักล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือ

ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ

แกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนหุน้ออกจากการซ้ือขายใน SET 

หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.3 หุน้ท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1  

6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผูอ้อก

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  

6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

6.4.3 เป็นตราสารท่ีมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ  

6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing  

6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.4.3.1 

หรือ 6.4.3.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี  

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั

บุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2  

6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนั

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน 

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

นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ 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 property ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน

ซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือ

ของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง  

หน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิก

ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีหรือไม่ไดม้ีลกัษณะกระจาย

การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.

ก าหนด  

6.8 หน่วย infra ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.8.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน

ซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือ

ของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง  

หน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิก

ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.8.2 เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะกระจายการลงทุน

ในกิจการโครงสรา้งพื้ นฐาน (diversified fund) ตามแนวทางท่ี

ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ก าหนด  

7 หน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการ

โครงสรา้งพื้ นฐาน (diversified fund) ตามแนวทางท่ีส านักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต.ก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.8.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

 8  ทรพัยสิ์นอืน่นอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP)  รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ

คู่สญัญา แลว้แต่กรณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange  
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สว่นที่ 2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

  

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  

   

สว่นที่ 3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญา

ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมท่ีอายุ

กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน 

ทั้งน้ี เฉพาะกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการ

มากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี  

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี  

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได้

ด าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้อก

ตราสารได ้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 

12 เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี หรือ

ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1 : 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา 

(single entity limit)  

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

2.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade หรือไม่

มี credit rating  

3 reverse repo ในประเทศ ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ในประเทศ ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่  

5.1 ทรพัยสิ์นตามขอ้ 8 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณ

ตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  

5.2 ตราสารหน้ี หรือตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ของตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้

(non-investment grade/unrated)  

รวมกนั 

ไม่เกิน 15% 

  

6 หน่วย CIS  ไม่เกิน 20% 

7 หน่วย property ไม่เกิน 15% 

8. derivatives ดงัน้ี 

8.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 

(hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

8.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง (non-

hedging) 

 global exposure limit  

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV  

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่มีขอ้ก าหนด

เกี่ยวกบั product limit 

 

สว่นที่ 4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมรวมกนัภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัตอ้งมี

จ านวนหุน้ของบริษัทรวมกนันอ้ยกว่า 25% ของจ านวนสิทธิ  

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทน้ัน (ไม่นับรวมการถือหุน้ของกองทุนวายุภกัษ์)  

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน  

ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) 

ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสิน ทางการเงิน

ท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบ

การเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามลูคา่หน้ีสิน ทางการเงินดงักล่าวมารวมกบั

มลูค่าหน้ีสินทางการเงินตาม งบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสิน

ทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และใน

กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบ

การเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุดใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 

ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็น
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

รายครั้ง เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะ

เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ   

 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออก

ใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade หรือไม่มี 

credit rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ

บริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ

เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ี

การยืน่แบบ filing ในลกัษณะ  

เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. บล.  

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคลตาม 

1. – 9.)  

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

กองทุน CIS ต่างประเทศท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดังน้ี  

การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดังน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.  

1. มีขนาดเล็ก  

2. จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

3. เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง       

4 หน่วย infra ของกองทุนใด 

กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ท่ีออก

หน่วยน้ัน เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.  

1. มีขนาดเล็ก  

2. จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

3. เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

5 หน่วย property ของกองทุนใด 

กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property 

ท่ีออกหน่วยน้ัน เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะ

ครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต.  

1. มีขนาดเล็ก  

2. จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

3. เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ตั้งแตว่นัท่ี 1 พฤศจกิายน ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม เป็นระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 61/62 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (1) 

1.1 ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน ไม่เกิน 2.00  ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (เขา้) เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะน้ัน 

1.4 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(ออก) 

1.00 แต่ไม่ต า่กว่า 

200 บาท
(3)

 

1.00
(3)

 1.00
(3)

 1.00
(3)

 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน  

2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได ้

2.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3 ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัท

จดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ตามอตัราท่ีจ่ายจริง 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ)(4) 

3.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.8725 ต่อปี 1.87 1.87 1.87 

3.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 ต่อปี 0.03 0.03 0.03 

3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1338 ต่อปี 0.13 0.13 0.13 

3.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(5)
 ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% ของ

จ านวนเงินทุนของ

โครงการ 

- - - 

4.2 ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

0.01 0.04 - 

5. อตัราสว่นค่าใชจ้า่ยทั้งหมด(6) 

ตอ่มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ 

ไม่เกิน 2.4343 ตอ่ปี 2.05 2.08 2.04 

6. ค่าใชจ้า่ยในการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 

(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ) 

ตามท่ีจา่ยจริง 0.45 0.43 0.34 

 

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายของ

รอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าวเพิ่มข้ึน 
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(2) ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลคา่เพิ่มแลว้ 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชพีภายใตก้ารจดัการของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

จะยกเวน้คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจนกว่าจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นอย่างอื่น 

(4) มูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงคา่ธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(5) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

(6) ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์ 

 

 

 

 

ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัย ์ตั้งแตว่นัท่ี 1 พฤศจกิายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

อนัดบั ช่ือ
ค่านายหนา้

(บาท)

อตัราสว่น

ค่านายหนา้

1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 7,512,458.00      20.65%

2 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 3,284,788.51      9.03%

3 บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 3,025,471.42      8.32%

4 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคนิภัทร จ ำกดั (มหำชน) 2,721,043.41      7.48%

5 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,643,238.06      7.26%

6 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 2,512,748.20      6.91%

7 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,087,836.52      5.74%

8 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกดั (มหำชน) 1,717,263.26      4.72%

9 บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 1,617,572.21      4.45%

10 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้จ ำกดั 1,380,832.81      3.80%

11 อ่ืนๆ 7,880,774.15      21.66%

รวม 36,384,026.55  100.00%



    

รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ                                    37 

รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ  

วนัท่ี 31 ตลุาคม 2564 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ  

วนัท่ี 31 ตลุาคม 2564 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ  

วนัท่ี 31 ตลุาคม 2564 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ  

วนัท่ี 31 ตลุาคม 2564 
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รายงานสรุปจ  านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

 

 
 

 

 

รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือ

มีไวเ้ป็นรายตวั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ กบัเกณฑม์าตรฐาน 

(1) ผลการด าเนินงานตามปีปฏทิินยอ้นหลงั  

                                                                  (% ต่อปี) 

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -5.68 34.61 -5.29 15.10 -10.48 19.85 20.79 -7.93 5.84 -9.13 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั* 3.69 40.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08 4.27 -5.23 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 

24.57 14.07 22.95 14.16 14.11 15.44 7.43 12.36 9.75 29.60 

ความผนัผวน (Standard  

deviation) ของตวัช้ีวดั* 

22.54 12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05 9.40 29.92 

 

(2) ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 

  ตั้งแต ่

ตน้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%ตอ่ปี) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

10 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแต่

จดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 16.54 11.47 6.01 37.19 1.87 4.98 7.26 8.50 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั* 15.09 7.67 3.94 39.82 2.22 4.85 8.68 10.04 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน (%ตอ่ปี) 
12.75 10.70 12.09 16.02 19.46 16.31 16.50 20.10 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั (%ตอ่ปี)* 
12.19 9.89 11.12 15.53 19.44 16.14 15.80 18.81 

* กองทุนใชด้ชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) เป็นตวัช้ีวดัของกองทุน  

** ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต    

*** เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ

กองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown)  ในช่วงเวลา 5 ปี  จนถึงวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -37.35% 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จ  ากดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลกัษณต์วัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจ านวน 8 อนัดบั 

โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัต า่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุ

ตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณม์ีความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑ์

สูงสุด และไดร้บัผลกระทบนอ้ยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงต า่มาก บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัต า่ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ 

แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถ

ในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  

     

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

ของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุด และมีความเส่ียงต า่ท่ีสุด มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคนื

เงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงต า่มาก มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงิน

ตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า

อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงต า่ มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑ์

สูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่

ในระดบัสูงกว่า  

 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า มี

ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบั

อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตต า่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

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

ของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นส าหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกบัผู ้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช ์โดย

อนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อก

ตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล 

ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมสีญัลกัษณ ์“+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ี

ก าหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่อาจ

เทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกวา่  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืน่หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ความสามารถในการช าระหน้ี

ดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวา่ตราสารท่ีไดร้บัการ

จดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวส าหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงก าหนดโดยฟิทชโ์ดย

อนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกบั 

ผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค ้า

ประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดย

ระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขัน้น้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี 

การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมผีลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีโดยตรง

ตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูง

กว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี มี

ความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน

การช าระหน้ีไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา่ 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดบั เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติมต่อ

จากอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรบัประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอ่ยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความ

น่าเช่ือถือขัน้หลกั ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสญัลกัษณต่์อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถืออนัดบั ”AAA(tha)” 

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

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อกตราสารมี

ความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุดเพียง

เล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมคีวามสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกวา่กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี

ความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผูอ้อกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีนอ้ยกว่าตรา

สารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจากความไม่แน่นอน

ในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระหน้ีได้ 

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีมากกว่าตราสาร

ท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นปัจจบุนั ทั้งน้ี

การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการช าระหน้ี หรือความ

ตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

 

อนัดบัเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวัเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดิต

ภายในระดบัเดียวกนั 
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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 และมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 ส าหรบัเงินฝากน้ันจะมสีถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตต า่หรือน่ากงัวลและมีความ

ไม่แน่นอนในความสามารถในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s บริษัทผูอ้อกตรา

สารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย 

บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกวา่กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี

ความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผูอ้อกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีนอ้ยกว่าตราสารท่ี

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในการ

ด าเนินธุรกจิ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีมากกว่าตราสารท่ี

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกจิในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจใน

การช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม   สามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูโครงการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูข้ายหน่วยลงทุน 

2. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3. ผูล้งทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพใหเ้ขา้ใจ รวมทั้ งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ

ขอรบัคู่มือภาษีไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูข้ายหน่วยลงทุน 

4. ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน

และจะตอ้งคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดร้บัภายในก าหนดเวลา มิฉะน้ันจะตอ้งช าระเงินเพิ่มและ/หรือเบ้ียปรบัตาม

ประมวลรษัฎากรดว้ย ดงัน้ัน ผูล้งทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพใหเ้ขา้ใจ รวมทั้งสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรบัคู่มือภาษีไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูข้ายหน่วยลงทุน 

5. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

6. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลักทรัพย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการ

ทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจดัการ ตัวแทน และส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

7. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบิติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 

ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะ

สามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

8. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง ( connected 

person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

9. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดังน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผล

ขาดทุนของกองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ ทั้งน้ีผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ ไม่ได้

ขึ้ นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

10. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เมื่อมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และควร

พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุนและฐานะทางการเงิน

ของผูล้งทุน 

11. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และส่วนรบัรอง

ความถูกตอ้ง  

12. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไดร้ับรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน  

 

 

  

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

 

K-Saving Plan (บริการลงทุนสม า่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

หลักการส าคัญของการลงทุนโดยทัว่ไปคือ การกระจายการลงทุน (Diversification) ในหลักทรัพยห์รือ 

ตราสารต่างชนิดกนัซ่ึงลกัษณะผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีต่างกนั ตลอดจนลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารแต่ละ

ประเภทโดยกระจายการลงทุนไปยงัผูอ้อกหลายราย เป็นตน้ การลงทุนในตราสารทุน และตราสารหน้ี ซ่ึงผูล้งทุนท่ี

ลงทุนผ่านกองทุนรวมย่อมไดป้ระโยชน์จากการบริหารความเส่ียงโดยบริษัทจดัการจะกระจายการลงทุนดงักล่าวให้

แลว้ นอกจากน้ัน ผูล้งทุนยงัสามารถลดความเส่ียงอนัเกิดจากช่วงจงัหวะเวลาต่างๆ ระหว่างท่ีผูล้งทุนลงทุนไดด้ว้ย

ตนเองอีกชั้นหน่ึง ดว้ยวิธีง่ายๆ โดยการน าเงินลงทุนมาลงทุนอย่างต่อเน่ือง ในจ านวนเงินท่ีใกลเ้คียงกันอย่าง

สม า่เสมอ หรือการซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอ (Saving Plan) ซ่ึงเท่ากบัเป็นการลงทุนแบบเฉล่ียราคา (Dollar 

Cost Averaging) ไม่ว่าจะเป็นช่วงท่ีระดบัราคาหน่วยลงทุนสูงขึ้ นหรือขณะท่ีระดบัราคาลดลงก็ตาม ในระยะยาวแลว้

จะสามารถลดตน้ทุนเฉล่ียในการลงทุนใหต้ า่ลงได ้ซ่ึงเมื่อตน้ทุนต า่ โอกาสในการท าก าไรก็มากขึ้ นและโอกาสท่ีจะ

ขาดทุนก็มีน้อยลง 

จากตารางขา้งล่าง เป็นตวัอย่างการซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอของกองทุนเปิดเค บาลานซเ์พื่อการเล้ียง

ชีพ ซ่ึงจะเห็นไดว้่า เงินลงทุนท่ีคงท่ีในแต่ละเดือน จะท าใหผู้ล้งทุนไดห้น่วยลงทุนน้อยในช่วงท่ีหน่วยลงทุนมีราคาแพง 

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  ตวัอย่างขา้งตน้เป็นเพียงการแสดงใหเ้ห็นเฉพาะกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยสูงกว่า

มูลค่าหน่วยลงทุนโดยเฉล่ีย แต่ในทางกลบักนั หากมูลค่าหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยต า่กว่ามูลค่าหน่วยลงทุนโดย

เฉล่ีย ก็อาจท าใหผ้ลที่ไดต้า่งกนั  แต่โดยทัว่ไปแลว้ การลงทุนในระยะยาวจะช่วยใหเ้ฉล่ียตน้ทุนไดดี้กว่า 

 

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. บญัชีเงินฝากท่ีหกัจะตอ้งเป็นประเภทกระแสรายวนั หรือออมทรพัยข์องบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ณ สาขาใดสาขา

หน่ึง โดยท่ีช่ือเจา้ของบญัชีเงินฝากตอ้งตรงกบัชื่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
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3. มลูค่าการหกับญัชีเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนขัน้ต า่ 500 บาท/ครั้ง/กองทุน และตอ้งไม่ต า่กว่า 5,000 บาท/ปี /

กองทุน 

4. สามารถเลือกวนัท่ีหกับญัชีเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนได ้1 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 15 ถึงวนัท่ี 31 ของทุกเดือน  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่สนใจสามารถยื่นเรื่องขอใชบ้ริการ K-Saving Plan ไดท้ี่ สาขาเจา้ของบญัชีเงินฝากของท่าน

ได้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป หรือสอบถามได้ท่ี ส่วนบริการลูกค้า บลจ.กสิกรไทย โทร. 02 673 3888   

แฟกซ ์02 276 2239 E-mail: ka.customer@kasikornasset.com 

mailto:ka.customer@kasikornasset.com

