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กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผูมี้เงินลงทุนสูง 

 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Fixed Income 1 Year A Fund Not for Retail Investors : KFI1YA-BR 

 

ผูล้งทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 1 ปีได ้และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อก 

ดงัน้ัน หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

 

สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

จ  านวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 3,000 ลา้นบาท และเพิ่มไดไ้ม่เกิน 450 ลา้นบาท  

 

รอบระยะเวลาบญัชี : เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารหน้ี 

 

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

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือยุติการเสนอ

ขายในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและคืนเงินใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือเลิกกองทุนก่อนครบก าหนด

อายโุครงการได ้ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณด์งัต่อไปน้ี   

(1) บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง 

หรือไม่สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ีแจง้ไวไ้ด ้หรือสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ

ตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือเหตุการณ์อื่นใดท่ีท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บั

ผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้หรือท าใหก้ารลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด 

(2) จ าหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ า่กว่า 500 ลา้นบาท และบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าไม่

สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมหรือตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

(3) กรณีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอื่นใดท่ีกระทบต่อการลงทุนของกองทุนท่ีน าเงินลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น การ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกบัการ

ส ารองเงินทุนในประเทศ และ/หรือเหตุการณอ์ื่นใดซ่ึงอาจมีผลกระทบท าใหก้องทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลบัมา

เป็นสกุลเงินบาทได ้หรือเหตุการณ์อื่นใดท่ีท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศไดภ้ายในวนัท่ีกองทุน

ครบก าหนดอายุโครงการ จึงอาจท าใหก้องทุนมีอายุโครงการมากกว่าท่ีก าหนดได้ ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ด าเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดย

พลนั 
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นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสาร

เทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) ธุรกรรมประเภทการใหย้ืม

หลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเส่ียง 

(Hedging) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของ

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 

 

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) อยา่งไร

ก็ดี กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ได ้

เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้( Investment grade) ขณะท่ีกองทุน

ลงทุนเท่าน้ัน 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล 

 

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) : ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อใหไ้ด้ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงไม่จ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกบัตวัช้ีวดั 

 

นโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อป้องกนัความเส่ียง

ดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งจ านวนมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

 

ประมาณการอตัราผลตอบแทน : เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมี

อตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ียประมาณรอ้ยละ 1.30 ต่อปี ของเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงค านวณจากการลงทุนส าหรบัระยะเวลา

ประมาณ 1 ปี มีรายละเอียดของตราสารท่ีจะลงทุนดงัน้ี 

ตราสารที่ลงทุน* 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือของ 

ผูอ้อกตราสาร** 

ประมาณการ

ผลตอบแทนของ 

ตราสารในรูป 

เงินบาท (ตอ่ปี)*** 

สดัสว่น 

การลงทุน

โดยประมาณ* 

ประมาณการ

ผลตอบแทนท่ี

กองทุนจะไดร้บัใน

รูปเงินบาท (ตอ่ปี) 

หุน้กูส้กุลเงินเยน ท่ีออกโดย ธนาคาร

เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน), 

ประเทศไทย 

A/TRIS 1.50% 19.00% 0.29% 

หุน้กู/้ตัว๋แลกเงินท่ีออกโดย ธนาคาร

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน), 

ประเทศไทย 

A-/TRIS 1.65% 19.00% 0.31% 

หุน้กู/้ตัว๋แลกเงินท่ีออกโดย บริษัท ศุภา

ลยั จ ากดั (มหาชน), ประเทศไทย 
A/TRIS 1.60% 17.00% 0.27% 

หุน้กู/้ตัว๋แลกเงินท่ีออกโดย บริษัท เอเซีย

เสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน),  

ประเทศไทย 

BBB+/TRIS 1.90% 15.00% 0.29% 
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ตราสารที่ลงทุน* 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือของ 

ผูอ้อกตราสาร** 

ประมาณการ

ผลตอบแทนของ 

ตราสารในรูป 

เงินบาท (ตอ่ปี)*** 

สดัสว่น 

การลงทุน

โดยประมาณ* 

ประมาณการ

ผลตอบแทนท่ี

กองทุนจะไดร้บัใน

รูปเงินบาท (ตอ่ปี) 

หุน้กู/้ตัว๋แลกเงินท่ีออกโดย บริษัท ทรู 

มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชัน่ 

จ ากดั, ประเทศไทย 

BBB+/TRIS 2.13% 15.00% 0.32% 

หุน้กู/้ตัว๋แลกเงินท่ีออกโดย บริษัท เบอร์

ล่ี ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน), ประเทศไทย 
A/TRIS 1.55% 8.00% 0.12% 

หุน้กู/้ตัว๋แลกเงินท่ีออกโดย บริษัท ซีพี 

ออลล ์จ ากดั (มหาชน), ประเทศไทย 
A+/TRIS 1.32% 4.00% 0.05% 

หุน้กู/้ตัว๋แลกเงินท่ีออกโดย บริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน), ประเทศไทย 
AA/TRIS 1.16% 2.00% 0.02% 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย AAA*** 1.00% 1.00% 0.01% 

รวม 100.00% 1.68% 

ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)**** (0.38%) 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเมื่อรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 1.30% 

* บริษัทจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนไดต่้อเมื่อเป็นการด าเนินการ

ภายใต้สถานการณ์ท่ีจ าเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ โดยไม่ท าใหค้วามเส่ียงของ

ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติม

จากตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ เช่น  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั 

(มหาชน) และ/หรือบริษัท ออริจิ้ น พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั 

(มหาชน) และ/หรือบริษัท ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะอยู่ภายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. 

กสิกรไทย จ ากัด  โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ี การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้

** สถาบันการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบันการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีบริษัท

จดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน 

*** อนัดบัความน่าเช่ือถือของพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA 

**** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี 23 มิถุนายน 2565 

***** ค่าใชจ้่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการแลว้) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีท่ี

กองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ

จดัการเพิ่มเติมได ้โดยรวมแลว้ไม่เกิน 2.1400% ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน : 

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระเงินและดอกเบ้ียตามก าหนดระยะเวลา 

 กรณีท่ีรฐับาลเลิกค ้าประกนัเงินฝาก 

 กรณีท่ีเกิดความผิดปกติของตลาดอตัราแลกเปล่ียนท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินกลบัไดต้ามอตัราและระยะเวลาท่ี

ก าหนด หรือสามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได ้แต่ไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศได ้

 กรณีท่ีสถาบนัผูร้บัฝากเงินช าระคืนเงินฝากก่อนครบก าหนด หรือใชสิ้ทธิใดๆ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของเงินฝาก  
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ปัจจยัความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย มีนโยบายจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหน้ี ดงัน้ัน กองทุนน้ี

จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ียอมรบัความเส่ียงไดบ้า้ง อย่างไรก็ตาม มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงใน

ช่วงเวลาต่างๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอืน่ท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้นบวก

หรือลบจากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อาทิ  

 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศ

ทางตรงขา้มกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและตามปกติตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิง่มีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้ น อยา่งไรก็ตาม กองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนใน

ตราสารหน้ีท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงท าใหม้ีความเส่ียงดา้นการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัต า่ 

 ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการด าเนินงานและ

ฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม บริษัท

จัดการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และ

ความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่

สามารถจ าหน่ายตราสารน้ันๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการ

อาจลดความเส่ียงด้านน้ีลงได้จากการเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในด้านความน่าเช่ือถือ และ

ความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ตลอดจนสภาพคล่องของตราสาร และกองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตรา

สารท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสารน้ัน จึงท าใหค้วามเส่ียงดา้นน้ีอยู่ใน

ระดบัต า่ 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk) ซ่ึงเกิดจากการท่ีกองทุนน าเงินไป

ลงทุนในรูปของสกุลเงินตราต่างๆ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนได ้บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในต่างประเทศได ้โดยลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อสวอปเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทในอตัราท่ีตกลงกนัไว ้ณ วนัท าสญัญา  

 Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ี

แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนท่ีตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงจากการท่ี

ผูจ้ดัการกองทุนค านวณสดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมส าหรบักองทุน อย่างไรก็ตาม แมม้ีการลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงก็อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงไดท้ั้งหมด และเสียโอกาสในการ

รบัผลตอบแทนท่ีดีขึ้ นหากตลาดไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณไ์ว ้

 ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ อาทิ การ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จ ากดัทางดา้น

กฎหมาย และการท าธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้อย่างไรก็ตาม 

ตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนน้ันมีอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) จากสถาบนัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าใหค้วามเส่ียงดา้นน้ีอยู่ในระดบัต า่ 

รวมทั้งมีการวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

 ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) เน่ืองจากกองทุนน้ีมีการลงทุนใน

ต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้

กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้ง ทุนไม่ไดร้ับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสามารถลดความเส่ียงดา้นน้ีลงได ้โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ดา้นกฎระเบียบ 

การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

 

  

 ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดตา่งประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ี

กองทุนมีฐานะการลงทุนอยู่ในหลายประเทศ ซ่ึงปัจจยัหรือตวัแปรของความเส่ียงอาจจะแตกต่างไปจากปัจจยัหรือตวั

แปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตราแลกเปล่ียน ปัจจัยดา้นสังคม การเมือง  และเศรษฐกิจ 

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีแตกต่างกนั ขอ้จ ากดัในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัการลงทุนจากต่างชาติ และ

การแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงวิธีและหลักท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าของหลักทรัพยจ์ะขึ้ นอยู่กบัสภาพ

สงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติต่อการลงทุน และปัจจยัท่ีมีอยูเ่ฉพาะในประเทศน้ันๆ ทั้งน้ี ความเส่ียงจากปัจจยัดงักล่าว

ขา้งตน้อาจลดลงบางส่วนจากการท่ีผูจ้ดัการกองทุนติดตามวิเคราะหปั์จจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสาร

อย่างสม า่เสมอและต่อเน่ือง รวมทั้งท าการกระจายความเส่ียงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในหลักทรัพยใ์ด หรือ

อุตสาหกรรมใด หรือประเทศใดในสดัส่วนท่ีสูงเกินไป 
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การซ้ือหน่วยลงทุน : 

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก  500,000 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งถดัไป  ไม่มี เน่ืองจากเป็นการเสนอขายครั้งเดียว  

 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด และระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 

 

การเปิดบญัชี : 

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิด

บญัชีกองทุน และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด พรอ้มแนบ

เอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการก าหนด ดงัน้ี  

 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซ่ึงลงนามรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 

หรือหลักฐานอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจก าหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบับริษัท 

3) ตัวอย่างลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล

และเง่ือนไขการลงนาม 

4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติมใน

อนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

 

1. ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยตนเองกบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจ านงในการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน 

 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช าระเป็นเงินสด 

หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้ง

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการ

ไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือ

บญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่

จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย

เพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน 
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กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็น

เงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด โดยผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชี

เงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกร

ไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนก าหนด 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัท่ีให้

บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย 

 

2.   ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอรเ์น็ต (K-Cyber Invest) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงนามในค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และหนังสือขอใหห้กับัญชีเงิน

ฝากของธนาคารท่ีบริษัทจัดการก าหนด สามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวผ่าน  

K-Cyber Invest (บริการลงทุนทางอินเตอรเ์น็ตกองทุนรวมกสิกรไทย) www.kasikornasset.com 

 

3.    ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านโมบายแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ 

K PLUS โดยสามารถดาวน์โหลดและสมคัรบริการ K-My Funds และ K PLUS ไดผ่้าน App Store (iOS) และ Play Store 

(Android) 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หากมีการ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนของโครงการ โดยจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน เวน้แต่เป็นการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือเป็นเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บ

เงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนดงักล่าวตอ้งเป็นวนัท่ีอยูใ่นระหว่างระยะเวลาเสนอขาย  

 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดร้ับช าระ  บริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

 

http://www.kasikornasset.com/


 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  8 

 

 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการท่ีจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้น้ี โดยใชห้ลกัการ "สัง่ซ้ือก่อนไดก้่อน" ตามวนั

และเวลาท่ีไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร 

บริษัทจดัการจะจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ 

(Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัน้ัน  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการ

จดัสรรในกรณีดังกล่าว จะท าใหม้ีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท

จดัการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบว่าบริษัท

จดัการจะไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน : 

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกแลว้ หากปรากฏว่าบริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้

ไดร้บัการเสนอขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย บริษัทจดัการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากเงินท่ีไดร้ับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนัถัด

จากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์

ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัรา

ไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย 

ทั้งน้ี เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนัหรือสัง่การเป็นอยา่งอื่น  

 

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณี

ขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้ น (ถา้มี) ใหแ้ก่ผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย 

 

การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก : 

บริษัทจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เน่ืองจากเป็นการเสนอขาย

ครั้งเดียว และน าเงินไปลงทุนตามจ านวนท่ีขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่าน้ัน 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ : 

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ 

เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลง

สัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการประกาศหรือ

แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วนันับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 

 

โดยในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติัไปซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น (กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไว้

ในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณ

โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  
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บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบไดห้ากมีการผิดนัดช าระดอกเบ้ีย

หรือเงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศการหยุดรบัค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ รวมทั้งจดัท ารายงานการไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเหตุผลและ

รายงานแผนการด าเนินงานของกองทุนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นว่าเหมาะสม

และจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

 

การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่

ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถัดจากวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ตามวิธีท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการ และ/หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ

ยอมรบัเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ี

ช่องทางการรบัช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ โดยจะแจง้ใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มลูส าคญั 

 

การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  : 

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้

แลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้ับช าระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคา

ท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บั

ความเห็นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 
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(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว 

บริษัทจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดับวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ลว้ :  

การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนให้

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยเร่ือง หลักเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 

ดงัน้ี  

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อ

ความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อ

ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

2. กรณีท่ีเอกสารหรือขอ้มลูท่ีบริษัทจดัการไดร้บัจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถว้น  

3. กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน 

หรือการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายต่างๆ เป็นตน้  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษทั

จดัการเห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่

กองทุน ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไป

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

ถือหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

5. กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึง

กองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

ช่องทางที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ และขอ้มูล

เพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี :  

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888 

 

  

http://www.kasikornasset.com/
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุน 

กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ดงัน้ี  

- การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุน

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) 

บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย และ

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

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

ผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจาก

เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

  

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

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

ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือการหยุดรับค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

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

เร่ือง หลักเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
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สิทธิและขอ้จ  ากดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จ  ากดัการใชส้ิทธิออกเสียง : 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัท

จดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน

ชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

   

ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเสรี อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวน

สิทธิในการปฏเิสธการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี  

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

2. การจดัสรรและโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่า

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อ

การลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วย

ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 

วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้ับโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนาย

ทะเบียนนัดหมาย 

  

การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลกัฐาน โดย

ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือในบตัรตวัอย่างลายมือ

ช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นเอกสารอื่นใดท่ีบริษัท

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

ด าเนินการได ้

(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ ขอ้ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ

ในหน่วยลงทุน”) 
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ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน : 

ติดต่อบริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2544 3935-7 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : มี 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไป 

และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัน้ันก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนหรือผูล้งทุน บริษัทจดัการจะแกไ้ขเยียวยาความ

เสียหายโดยไม่ชกัชา้ โดยในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหว่างบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการยนิยอมใหน้ า

ขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 

ภมิูล าเนาเพื่อการวางทรพัย ์ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย : 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่ของ

บริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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

กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุน  

 

รายช่ือคณะกรรมการ : 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์   กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร : 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ :  

จ านวน 226 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565)  

 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ :  

1,082,157,874,445.50 บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565) 

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน : 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ : 

 สลิลสริิ เรืองสุขอดุม  

ประวตัิการศึกษา 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินระหวา่งประเทศ, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประสบการณท์ างาน 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
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- Senior Associate Tax - Transfer Pricing, KPMG Phoomchai Tax Ltd. 

 

หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ  

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั โทร. 02-697-3700 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 02-672-5999 

 ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000 
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 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั โทร.0-2088-9100, 0-2343-9500 

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-026-5100 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั โทร. 02-949-1999 

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

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั  

 

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

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์: ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2544 3935-7 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายใน

การรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี : 

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง  

นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์ 

นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

นางสาว โชติมา กิจศิรกร  

นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

 

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

เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600 
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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% 

2.3  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade 

หรือไม่มี credit rating 

ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS ท่ีมีเง่ือนไขตามประกาศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนก าหนด ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing         

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่าหรือ 

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 

หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร    

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย 

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนั

นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 

market  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี  

แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

(1) 20% หรือ 

(2) น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน  

benchmark + 5% 

  

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี 

แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

(1) 15% หรือ 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และ

เสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศหรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตาม

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ี

ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตรา

สาร Basel III 

6.1.2 เป็นตราสารท่ีมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.1.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.1.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป โดยมรีายละเอยีด

ตามแบบ filing 

6.1.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกวา่หรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.1.2.1 

หรือ 6.1.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคล

ดงัน้ี 

6.1.2.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.2.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

6.1.2.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั  

บุคคลตามขอ้ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 

6.1.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 

วนั นับแต่วนัท่ีลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 

market 

6.2 reverse repo 

6.3 OTC derivatives 

6.4 หน่วย CIS ท่ีมีเง่ือนไขตามประกาศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน

ก าหนดท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจด

ทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัยข์อง SET หรือของ

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าว

ท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วย

ดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5%  

 

 

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

 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดังน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ับฝาก 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 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการ

เดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบั

บริษัทดงักล่าว  

     

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัรา

ใดจะสูงกว่า 

(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 ท่ีนิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ

บุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก

คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending  หรือ 

derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี  

เวน้แต่เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า

1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายุกองทุน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนท่ีอายุกองทุน 

คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทั้งน้ี 

เฉพาะกองทุนท่ีมีอายุโครงการมากกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวม

ไดด้ าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้าม

วิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวม

สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการ

ฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 

hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า

เงินฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ

กองทุนรวม หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รพัยสิ์น

ดงักล่าวมีอายุสอดคลอ้งกบัอายกุองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือ

คู่สญัญา (single entity limit)   

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

6 Derivatives 

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลด

ความเส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่มี

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 

 

สว่นที่ 4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 ตราสารหน้ีของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)
 

ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสินทาง

การเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่

ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษทัจดัการอาจน ามลูค่าหน้ีสินทาง

การเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หน้ีสินทางการเงินตามงบการเงิน

ล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมี

การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสิน

ทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ล่าสุด
 
(รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครั้งแรก

ของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก

และเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นรายครั้ง เวน้แต่

ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ี

ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade 

หรือไม่มี credit rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้าร

จดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของ

มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่

กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 

(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

 

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ

ไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคล

ตาม  

1. – 9.) 

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

หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

(1) มีขนาดเล็ก 

(2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่มี 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ไม่มี 

1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่มี 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

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

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ(2) ไม่เกิน 2.1400 ต่อปี 

3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี 

3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.2140 ต่อปี 

3.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.0700% ของ 

จ านวนเงินทุนของโครงการ 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี 

5.   ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมด(1)(3)  

(รอ้ยละของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ไม่เกิน 2.4610 ต่อปี 

  

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติมได ้โดยรวมแลว้ไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้ับจากการ

เสนอขายหน่วยลงทุน 

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชย

ผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค 

ตราสารหน้ี 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย ไม่ไดข้ึ้ นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ บลจ. 

กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงใน

อนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้บริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

3. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน

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

จะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจดัการ 

ตวัแทน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. กรณีท่ีบริษัทจัดการมีธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

7. บริษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ 

เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

8. ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(Connected Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้ส านักงาน

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

9. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม  

10. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 
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