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หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 22 สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566
กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ ยงชีพ
K Government Bond RMF : KGBRMF
สรุปข้อมูลกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพ (RMF)
ลัก ษณะที่ สาํ คัญของกองทุ น : ลงทุ น ในพัน ธบัตรรัฐบาลหรื อ รัฐวิสาหกิ จที่ ก ระทรวงการคลัง คํ้าประกันและ/
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
จํานวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 50,000 ล้านบาท
รอบระยะเวลาบัญชี : 31 ตุลาคม
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
อายุโครงการ : ไม่กาํ หนด
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ อื่นใดที่มีความเสี่ยงเที ยบเท่าหรือตํา่ กว่า
พันธบัตรที่กล่าวมา และเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะ
ของสัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า แฝง (Structured Note) อื่ น นอกเหนื อ จากตราสารที่ มี สัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า แฝง
(Structured Note) ที่มีลักษณะเป็ นตราสารหนี้ ที่ผูอ้ อกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือ
ตราสารหนี้ ที่ผูถ้ ือมีสิทธิเรียกให้ผูอ้ อกชําระหนี้ คืนก่อนกําหนด (puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่าง
แน่ นอนหรือเป็ นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ ยอื่น และไม่มีการกําหนด
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้ งอิงกับปั จจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพจะนําไปจําหน่ าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นหลักประกันมิได้
อัต ราส่ว นการลงทุ น ในสัญญาซื้ อขายล่ ว งหน้า (Derivatives) หรื อ ตราสารที่ มี สัญ ญาซื้ อขายล่ว งหน้าแฝง
(Structured Note) :
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจํากัด net exposure ที่เกิดจาก
การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนใน
ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศกําหนด โดยรายละเอียดการคํานวณมูลค่า
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การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า(Derivatives) หรือตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุนรวม :
หากราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทําให้กองทุน
ขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็
ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้
ทันเหตุการณ์โดยการคํานวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุน
อยูต่ ลอดเวลา
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : ดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน : ผูล้ งทุนจะได้รบั คือผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รบั จากเงินปั นผลหรือ
กําไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน :
 กรณีที่ผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชําระเงินและดอกเบี้ ยตามกําหนดระยะเวลา
 กรณีที่รฐั บาลเลิกคํ้าประกันเงินฝาก
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ ไปราคาของตราสารแห่งหนี้ จะเปลี่ยนแปลง
ในทิ ศทางตรงข้ามกับการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย และตามปกติ ตราสารแห่งหนี้ ที่ มีอายุคงเหลื อ ยิ่ ง
ยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยก็จะยิง่ มีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึ้ น
แนวทางบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่าง
สมํา่ เสมอและต่อเนื่ อง
 ความมั ่นคงของผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Credit Risk) เกิดจากการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตรา
สาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย
แนวทางบริ ห ารความเสี่ ย ง บริ ษั ท จัด การจะพิ จารณาเลื อ กลงทุ น ในตราสารที่ มี คุ ณ ภาพดี ท้ัง ในด้า นความ
น่ าเชื่อถือ และความสามารถในการชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
 สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจําหน่ ายตราสาร
นั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร
แนวทางบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยพื้ นฐานดี
และมีสภาพคล่อง
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อา้ งอิงมี
ความผันผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆเช่น อัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปั จจัยทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ และ เนื่ องจาก
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการตีมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน ซึ่งอาจจะทําให้ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าปรับ
เพิ่มขึ้ นหรือลดลงอย่างมากโดยอาจจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์ท่ีกองทุนได้ลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการดําเนิ นการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เป็ นประจํา
สมํา่ เสมอ และตีมูลค่าตลาดของสัญญาทุกวันเพื่อรักษาระดับเงินประกัน (margin) ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ของตลาดอนุ พัน ธ์ รวมทั้ง ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคา และมี ก ารปรับ เปลี่ ย น
สถานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้ทนั เหตุการณ์โดยการคํานวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับ
ภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา นอกจากจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่เรียกว่า Basis
Risk ซึ่งเกิดจากการที่สญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้ องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาที่
แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนที่ต้งั ใจจะคุม้ ครองความเสี่ยง
แนวทางบริหารความเสี่ยง ผูจ้ ดั การกองทุนจะคํานวณสัดส่วนในการป้ องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีการ
ปรับสัดส่วนในการป้ องกันความเสี่ยงเมื่อภาวะการลงทุนเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้สดั ส่วนในการป้ องกันความเสี่ยง
ที่เหมาะสมสําหรับกองทุนเพื่อสะท้อนถึงการคาดการณ์ของผูจ้ ดั การกองทุน
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การขาย รับซื้ อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การขายหน่วยลงทุน :
มูลค่าขัน้ ตํา่ ในการลงทุนครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ในการลงทุนครั้งต่อไป 500 บาท
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นตํา่ ในการสัง่ ซื้ อหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ ัง่ ซื้ อหรื อ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือตาม
เงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆของ
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจให้ทาํ รายการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นตํา่ น้อย
กว่าที่กาํ หนดในบางกรณีได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจัดการ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ
การเปิ ดบัญชี :
สําหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการกําหนด ดังนี้
ทั้งนี้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพเป็ นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการ
ลงทุนซึ่งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามเพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน
กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรอง
ความถูกต้อง
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจ
กําหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีนิติบุคคล
1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคลและ
เงื่อนไขการลงนาม
4) สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคล
หรื อหลักฐานอื่นใดที่ บริ ษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติ ม ใน
อนาคต

วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน :
1. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อแสดงความจํานงใน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน และชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่
ระบุไว้ในคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่
เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย
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กรณีที่สั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนรายอื่นที่ มิใช่
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกําหนด
กรณีที่สั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื่อกองทุน
หรือบัญชีอื่นใดที่ธนาคารกําหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด สิทธิใน
หน่ ว ยลงทุ น จะเกิ ด ขึ้ นเมื่อ บริ ษัท จัด การสามารถเรี ย กเก็ บเงิ น จากเช็ ค ดราฟต์ คํา สัง่ จ่ า ยเงิ น หรื อ วิ ธีอื่ นใดได้
เรียบร้อยแล้ว
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ ตกสิกรไทย) ที่
www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชําระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชี
กองทุนแล้วเท่านั้น
3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K
PLUS หรือวิธีการชําระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย
โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ท่ี App Store (iOS) และ Play Store (Android)
4. บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมํา่ เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษัทจัดการกําหนดหรือ
วิธีการชําระเงินอืน่ ใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็ นประจําตามช่วงระยะเวลา
โดยสามารถขอรับทราบเงื่อนไขและส่งคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมํา่ เสมอได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
สําหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการได้รบั หลังเวลาเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะ
ทํารายการขายหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทําการซื้ อขายถัดไป
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บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขายหน่ วยลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็ น
การให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
เงื่อนไขการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน :
ในการชําระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องชําระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจํานวนด้วยเงิน เว้นแต่เป็ น
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามที่บริษัทจัดการกําหนดเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั เงินค่า
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทาํ รายการขายหน่ วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนและผูส้ ัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่บญ
ั ชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็ นเวลานานติดต่อกัน
เกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการทําการปิ ดบัญชีกองทุนไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ
วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั ่งซื้ อหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและรับชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุน รวมถึงได้ทาํ
รายการซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นแล้ว
กรณีที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที่บริษัทจัดการ
ได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องอยูภ่ ายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็
ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่ วยลงทุนที่จดั สรรแล้ว
ในกรณีที่จาํ นวนเงินที่ระบุในใบคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชําระ บริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที่ได้รบั ชําระเป็ นเกณฑ์
ในกรณี ที่การสัง่ ซื้ อมีผลให้จาํ นวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนกับสํานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนเท่าที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อตามสัดส่วนจํานวน
หน่ วยลงทุนที่สงั ่ ซื้ อ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การจัดสรรในกรณีดงั กล่าวจะทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุ น
ของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่
จําเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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การคืนเงินค่าสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนิ นการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ ย (ถ้ามี) ให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
ไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชําระเป็ นเช็คตามที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุไว้ใน
คําขอเปิ ดบัญชีภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนหรือวันที่ยุติโครงการแล้วแต่
กรณี
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
มูลค่าขัน้ ตํา่ ในการขายคืน
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตํา่

500 บาท
ไม่กาํ หนด

บริ ษัทจัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะลดหรื อยกเว้นมูลค่า ขั้น ตํา่ ในการสัง่ ขายคื นหรื อสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นหรื อ มูล ค่ า
คงเหลือในบัญชีข้นั ตํา่ ให้กบั ผูส้ งั ่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามชนิ ดหน่ วยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนด
ขึ้ นเพื่อประโยชน์ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการให้ทาํ รายการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยมีมลู ค่าขัน้ ตํา่ น้อยกว่าที่ระบุไว้
ในโครงการได้ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบคําสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลา
เริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย
2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ที่
www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย โดยสามารถ
สมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
สําหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทํารายการ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้นในวันทําการซื้ อขายถัดไป
คําสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คําสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนและได้ทาํ รายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้
เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
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การขายคืนหน่วยลงทุนกรณีเงินลงทุนเป็ นเงินที่รบั โอนมาจากกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ (PVD Transfers) :
ในการขายคืนหน่ วยลงทุนที่เป็ นเงินที่รบั โอนมาจากกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ (RMF for PVD) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้อง
กรอกรายละเอียดในคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถทยอยขายคืนหน่ วยลงทุน
บางส่วนได้เฉพาะกรณี ที่หน่ วยลงทุ นดังกล่าวครบเงื่อนไขการได้รบั สิทธิประโยชน์ ทางภาษี ตามที่กรมสรรพากร
กํา หนด หากหน่ ว ยลงทุ น ที่ ต ้อ งการขายคื น ดัง กล่ า วยัง ไม่ ค รบเงื่ อ นไขการได้รับ สิ ท ธิ ประโยชน์ ท างภาษี ตามที่
กรมสรรพากรกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทํารายการขายคืน RMF for PVD ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ เฉพาะหน่ วยลงทุนที่เกิดจากการโอนมาจากกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพในครั้งเดียวกัน
การจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
ยกเว้นในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน หรือการไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อ
คืน ไม่สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ ที่ระบุในโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ งั ่ ขายคืน โดยคํานวณ
จากราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันที่บริษัทจัดการได้รบั คําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจํานวนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที่สงั ่ ขายคืนโดยคูณ
จํานวนหน่ วยลงทุนด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิ้ นวันทําการรับซื้ อคืนนั้น
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืนด้วย
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิ้ นวันทําการรับซื้ อคืนนั้น
คําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ งั ่ ขายคืนมีจาํ นวน
หน่ วยลงทุนตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืน
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็ นผลให้หน่ วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนมีมูลค่าตํา่ กว่ามูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํา่ บริษัทจัดการอาจดําเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่
เหลืออยูท่ ้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ในกรณีที่จาํ นวนหน่ วยลงทุนที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีอยู่
ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทั้งหมดตาม
จํานวนเท่าที่ปรากฏอยูต่ ามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไข
ข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้ อได้จากจํานวนเงินสดของกองทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ขายคืน
การชําระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผขู ้ ายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําการรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชําระเงินให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และหรือวิธีการอื่น
ใดที่บริษัทจัดการยอมรับเพื่ออํานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็ นต้น ทั้งนี้ กรณีที่
บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยทราบล่วงหน้าใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ป ระสงค์จ ะสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น จะต้อ งกรอกรายละเอี ย ดและข้อ ความต่ า งๆ ในใบคํา สัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย
2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ ต กสิกร
ไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย โดยสามารถ
สมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื้ อขาย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ท่ี App Store (iOS) และ Play Store (Android)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการกับกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการอื่น
1. กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษทั จัดการ
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุ นนี้ ไปยังกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพที่อยู่
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นสามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดย
ระบุจาํ นวนเงินที่ตอ้ งการ หรือระบุจาํ นวนหน่ วยลงทุนในกรณีที่ตอ้ งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทั้งหมด พร้อมทั้ง
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
แล้วนําไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ ยงชีพที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะซื้ อหน่ วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่รบั ผิดชอบดําเนิ นการกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ ยงชีพดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในคําขอสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้วดังกล่าว
2. กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษทั จัดการ
ปั จจุบนั บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพของบริษัทจัดการอื่น
3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กับ
กองทุนรวมอื่นๆ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการกับกองทุ นรวมอื่นๆ ภายใต้การจัดการของบริ ษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
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ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพไปยังกองทุนรวมที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพ
ไม่ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุน
ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกําหนด
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนได้ทุกวันทําการซื้ อขายภายในระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด สําหรับการสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทํา
รายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทําการซื้ อขายถัดไป
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ได้ทุกวันทําการซื้ อขายภายในระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ทั้งนี้ บริ ษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นทราบก่อนการปิ ดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนชัว่ คราวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังต่อไปนี้
1) การกําหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทําการซื้ อขายที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนี ยม
และค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
2) การกําหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทําการซื้ อขาย
ที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทาง หรือ ณ สิ้ นวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รับ
เงินจากกองทุนต้นทางแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
สิทธิในหน่วยลงทุน :
สิทธิในหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางได้รบั ชําระเงินค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะเลื่ อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นแก่ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นที่ มี คําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ น ของ
กองทุนไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ท่ีเข้าเหตุใดเหตุหนึ่ งดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาํ สัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือ
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ราคาที่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาํ สัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้น
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาํ สัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2) ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ดาํ เนิ นการแทนก็
ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
การไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ่งที่รบั ไว้แล้ว :
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณี ที่ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นแก่ผู ้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
(1) การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษั ท จัด การไม่ ส ามารถดํา เนิ น การรู ้จัก ลู ก ค้า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ ลู ก ค้า ได้ใ น
สาระสําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณี
หนึ่ ง ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อการลงทุ น ของกองทุ น หรื อต่ อ ผู ้ถือหน่ วยลงทุ น หรื อ ต่ อ ชื่ อ เสี ย งหรื อต่ อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
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2. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่
เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่ีมี
ถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและดํ
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
ช่องทางการทราบข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน ข้อมูลโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ :
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษทั จัดการที่ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ที่ โทร. 0 2888 8888

กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ ยงชีพ

12

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีดุลย
พินิจที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
- เครื่องมือการกําหนดให้ผลู ้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาํ หนด (liquidity fee) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- มูลค่าขั้นตํา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่ วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ
30 วัน
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทาง
ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า
ออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทํา
ได้ เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)
(ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นที่ ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ไ ด้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลา
การถือครองหน่ วยลงทุนในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและ
หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะ
ปรับลดได้ไม่ตาํ ่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
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2. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะกํา หนดรายละเอี ย ดหลัก เกณฑ์แ ละหรื อ เงื่ อ นไข และอัต รา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(swing pricing) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบตั ิ Full swing pricing และ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งกําหนดอัตราที่จะใช้ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตร
การคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing Threshold
โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณ
การซื้ อขายหน่ วยลงทุ นรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นเข้าออกของกองทุ น หรื อปั จจัยอื่นใดที่ นอกเหนื อการ
ควบคุ มของบริ ษัทจัดการ ซึ่งบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็ จจริงที่ มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณี ที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทําการซื้ อขายใดที่สดั ส่วนของ
มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing
Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื้ อ
หน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วย
ลงทุ น (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น ออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีก าร
คํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing พร้อมกับเครื่องมือ Anti-Dilution Levies –
ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่ละ
ครั้งที่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่มได้ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาํ ระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดําเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
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Swing Pricing ในวันทําการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทําการ
นั้ นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาํ ระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ั น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่ วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
ค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution
Levies – ADLs) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริ ษั ทจัดการจะพิ จารณาเรี ยกเก็ บค่ าธรรมเนี ยม ADLs และกํา หนด ADLs Threshold โดยมี ห ลัก การในการ
พิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพ
คล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุ น และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุ น
รวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทําการซื้ อขายใดที่สดั ส่วนของ
มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs
Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื้ อ
หน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วย
ลงทุ น (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ ย นหน่ วยลงทุ นออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ
คํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกําหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่มลู ค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) กรณีที่มลู ค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้
เครื่องมือนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ ADLs พร้อมกับเครื่องมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs จากผูท้ ี่ทาํ รายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุ นเข้า หรื อผู ้ที่ ทํารายการขายคื นหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก เพี ยงฝั ่งใดฝั ่งหนึ่ งที่ เกิ น ADLs
threshold ที่ บริ ษั ทจัดการกําหนดไว้ รวมถึ งบริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ี จะพิ จารณากําหนดอัตราการเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีขอ้ กําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทาํ รายการ
ซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือรายที่ทาํ รายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
ในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนดได้
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกิน
อัตราสู งสุ ดที่ ระบุ ไว้ในโครงการ โดยบริ ษั ทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็ บไซต์ของบริ ษั ทจัดการและในหนั งสื อชี้ ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาํ ระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํ ายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงการดําเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาํ เนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทํา
การนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาํ ระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
- การกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุนหรื อปั จจัยอื่นใดที่ นอกเหนื อการควบคุ มของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
เท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริ ษั ท จัด การอาจพิ จารณาใช้เ ครื่ อ งมื อ Notice Period ร่ ว มกับ เครื่ องมื อ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
ว่า การใช้งานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนที่เกิดขึ้ น
ในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้ องกันผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม จากต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้ นในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทาํ ให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบตั ิ
กับคําสัง่ ที่ได้รับจากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคําสัง่ ที่ได้รับตามปกติในวันที่ทํารายการด้วย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิ จารณาใช้ Notice Period ร่ วมกับเครื่ องมื ออื่ น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption
Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะปรับเพิ่มหรื อลดระยะเวลาที่ ตอ้ งแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ
หรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ซึ่งจะปรับ
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ลดได้ไม่ตาํ ่ กว่าที่ระบุ ไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสื อชี้ ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตาํ ่ กว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิน 15 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่ เ กิ ด สถานการณ์ ไ ม่ ป กติ หรื อ ประเมิ น ว่ า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate Threshold
ได้ บริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
และปริ ม าณการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น รวมทั้ง การสับ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น เข้า ออกของกองทุ น หรื อ ปั จ จัย อื่ น ใดที่
นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มี
อยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนิ นการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การกํา หนดเงื่ อ นไขเพื่ อ บ่ ง ชี้ สถานการณ์ที่ ไ ม่ ป กติ ด ้ว ย Gate Threshold ในกรณี ดัง กล่ าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื้ อขายใดที่ สัดส่ วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุ ทธิ ของกองทุ น
เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วย
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน
(pro-rata basis) ของคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
4. คําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวัน
ทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกใหม่ตาม
สัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุ นออก ทั้งนี้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นสามารถยกเลิกคําสัง่ ส่วนที่ เหลื อได้เมื่อบริษัทจัดการมี
ระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสัง่ ดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิ ดใช้ระบบ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้
ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริษัทจัดการจะทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัท
จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น และสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออกเกิ น กว่ า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate บริ ษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริ หารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่ง
จะปรับลดได้ไม่ตาํ ่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขั้นตํา่ ที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลา
ที่บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่
ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนิ นการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาํ หนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้
ในกรณี ที่ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนและคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกทั้งหมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกคําสัง่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคําสั ่งซื้ อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริ ษั ท จัด การสามารถดํา เนิ น การได้สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 1 วัน ทํา การ เว้น แต่ จ ะได้รับ การผ่ อ นผัน เวลาดัง กล่ า วจาก
สํา นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษั ท จัด การพิ จ ารณาแล้ว มี ค วามเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต และสมเหตุ ส มผลว่ า
จําเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุน โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่ องจากเหตุจาํ เป็ นตาม
กรณีใดกรณีหนึ่ งดังนี้
1. ไม่สามารถจําหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุ น (suspension of dealings) ด้ว ยเหตุ อื่ น ให้เ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ที่ ทน.
11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
- การดําเนินการในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี้ (side pocket)
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่
มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
การกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนในกรณี ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อ
ได้รับ ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนโดยบันทึก
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มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น 0 และให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บนั ทึกมูลค่าดังกล่าวเป็ นผูม้ ี
สิทธิที่จะได้รบั เงินภายหลังจากที่สามารถจําหน่ ายทรัพย์สินนั้นได้
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สิทธิและข้อจํากัดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อจํากัดการใช้สิทธิออกเสียง :
ในกรณีที่มีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่ วย
ลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนั บคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จํานวนที่ถืออยู่
ข้อจํากัดในการโอน :
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถโอนหรือจํานําหน่ วยลงทุนได้ ดังนั้นนายทะเบียนจะไม่รบั จด
ทะเบียนการโอนหรือจํานําหน่ วยลงทุนของกองทุน
การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กองทุนรวมนี้ มีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ นหลักฐาน
โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่าง
ลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
(รายละเอียดตามข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการในหัวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดง
สิทธิในหน่ วยลงทุน”)
ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนิ นการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม :
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนิ นการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนิ นการใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ตามวิธีการที่ประกาศใน website ของบริษัทจัดการ (www.kasikornasset.com)
ช่องทางการร้องเรียนของผูล้ งทุน :
ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 1207, 0 2033 9999 หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2299 1111
นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
ไม่มี
การวางทรัพย์สาํ หรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาํ เนาในประเทศไทย :
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยูข่ อง
บริษัทจัดการเป็ นภูมิลาํ เนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด
ที่อยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุน
รายชื่อคณะกรรมการ
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดํารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผูบ้ ริหาร
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นางสาวเอื้ อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางหทัยพัชร์ ชูโต
นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายยุทธนา สินเสรีกุล
นางสาวปิ ยะนุ ช เจริญสิทธิ์
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ
นางสาววรนันท์ กุศลพัฒน์
นายพีรภัทร ฝอยทอง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

จํานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ :
จํานวน 236 กองทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ ยงชีพ
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ :
1,057,571,330,332.07 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน :
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์
ประธานกรรมการบริหาร
อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร

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

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า :
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโทสาขาการเงินระหว่าง
ทรงพร
ประเทศ (การเงินและการลงทุน),
สืบสายไทย
มหาวิทยาลัยเดอรัม
ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาควิชาการเงิน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสํารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ,
ชัชชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สฤษดิ์อภิรกั ษ์

กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ ยงชีพ

ประสบการณ์การทํางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้
, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ , บลจ.
กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้
, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
ประสบการณ์การทํางาน
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสํารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชัยพร ดิเรกโภคา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมการเงิน)
MIT Slone School of
Management
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาควิชาการเงิน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฐานันดร โชลิตกุล - ปริญญาโท
สาขาการจัดการระหว่างประเทศ,
มหาวิทยาลัยทันเดอร์เบิรด์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยวิลเลี่ยม แอนด์ แมรี่
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีคณะนิ ติศาสตร์,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร์
, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
อัมไพวรรณ
สาขาการจัดการ
เมลืองนนท์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ
นทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาควิชาการบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารัช อรุณากูร

- Master of Science in
Finance, University of Illinois
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ ยงชีพ

ประสบการณ์การทํางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสาร
หนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารหนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ การจัดการการลงทุน, บลจ.
กรุงไทย จํากัด
- ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายจัดการการลงทุน, บลจ. กรุงไทย
จํากัด
- ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายวิจยั , บลจ. กรุงไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสาร
หนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ดีลเลอร์อาวุโส ฝ่ ายซื้ อขายและลงทุนในตราสารทุน,
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสาร
หนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุนและวิจยั , บลจ. กสิกร
ไทย จํากัด
- รองผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุน, บลจ. กสิกรไทย
จํากัด
- รองผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุนตราสารหนี้ ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- หัวหน้าส่วน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ , บลจ.
กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสาร
หนี้ , บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด

23

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสํารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน
สาขาบริหารธุรกิจ (International - ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้
Programme),
, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และ - ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ ,
สลิลสิริ
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
อมรสมานลักษณ์ การเงินระหว่างประเทศ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้
- ปริญญาตรี
, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - Senior Associate
,
Tax - Transfer Pricing,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
KPMG Phoomchai Tax Ltd.
ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสํารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 บริหารจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน
รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
 ธนาคารออมสิน โทร.1115
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โทร. 02-274-9400
 บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด โทร. 02-820-0100
 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จํากัด โทร. 02-250-7907-9
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด โทร. 02-107-1860
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด โทร. 02-026-5100
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จํากัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02-680-1111, 02-680-1000
 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทร. 02-672-5999
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5000
 บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั ่ จํากัด โทร. 02-095-8999
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
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บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด โทร. 02-695-5555
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-857-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด โทร. 02-088-9100, 02-343-9500
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777
บริษทั หลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทร. 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด โทร. 02-697-3700
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9797
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด โทร. 02-949-1000
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จํากัด โทร. 02-660-6666
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด โทร. 02-207-2100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด โทร. 02-861-5508
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด โทร. 1240 กด 8
บริษัทฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จํากัด โทร. 02-223-2288

รายชื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
นายทะเบียนของกองทุน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 0 2299 1111
นอกจากหน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนด้วย
รายชื่อผูส้ อบบัญชี :
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
นางสาววันนิ สา งามบัวทอง
นางสาวโชติมา กิจศิรกร
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์
กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ ยงชีพ

25

นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย
นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
นางสาวอริสา ชุมวิสูตร
นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์
นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2596 0500
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 20
ฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอนั ดับความ
น่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในทรัพย์สินของผูอ้ อก/คู่สญ
ั ญาที่มี
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 10
อันดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในหน่ วย CIS ในประเทศ
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 10
อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่ม
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
กิจการหนึ่ ง
อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ลงทุนรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 45
ฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ของธนาคาร
เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
อาศัย
- การทําธุรกรรม reverse repo
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
- การทําธุรกรรม securities lending
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
- การลงทุนในตราสารหนี้ หรือ SN
ลงทุนรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 15
(puttable/callable bond) ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือ
ของตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารตํา่ กว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade /
unrated) (Total SIP)
- การลงทุนในหน่ วย CIS ในประเทศ
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 20
- การทําธุรกรรม derivatives มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ลงทุนไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
การลดความเสี่ยง (hedging)
- การทําธุรกรรม derivatives ที่มใิ ช่เพื่อการลด
global exposure limit
ความเสี่ยง (non-hedging)
กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
- ตราสารหนี้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
ลงทุนไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน
(financial liability)
ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น
- การลงทุนในหน่ วย CIS
ลงทุนไม่เกิน
1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วย CIS
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม เป็ นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
รายการที่เรียกเก็บ
อัตราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2)
ปี 62/63
ปี 63/64
ปี 64/65
(1)
(4)
1. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยรวมทั้งหมด
ที่ประมาณการได้
ไม่เกิน 0.8025 ต่อปี
 ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
0.43
0.43
0.43
ไม่เกิน 0.1070 ต่อปี
 ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
0.03
0.03
0.03
ไม่เกิน 0.1284 ต่อปี
 ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
0.13
0.13
0.13
ตามที่จ่ายจริง
1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยรวมทั้งหมด
แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ที่ประมาณการไม่ได้
ไม่เกิน 1.07 ของจํานวน
 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้ง
เงินทุนของโครงการ
แรก
ไม่เกิน 1.07 ต่อปี ของ
0.00
 ค่าโฆษณาภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้ง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
แรก
(5)
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.01
0.00
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทั้งหมด(4)
ไม่เกิน 1.3589 ต่อปี
0.60
0.60
0.59
(1)
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
2.1 ค่าธรรมเนี ยมการขาย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
2.2 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืน
ไม่เกิน 2.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
2.3 ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
เป็ นไปตามค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนในขณะนั้น
• สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า
ไม่เกิน 1.00
1.00(3)
1.00(3)
1.00(3)
• สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
แต่ไม่ตาํ ่ กว่า 200 บาท(3)
3. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ตามที่จา่ ยจริง)
3.1 ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่ วยลงทุนได้
3.2 ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วย
อัตราที่นายทะเบียนกําหนด
ลงทุน
3.3 ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ ื้ อหน่ วย
อัตราที่สถาบันการเงินกําหนด
ลงทุน
3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
อัตราตามที่จ่ายจริง
หรือนายทะเบียนดําเนิ นการให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณี
พิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ย มหรือ
ค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้ น
(2) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว
(3) ในกรณี ที่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่ อการเลี้ ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ. กสิกรไทย
จํากัด จะยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจนกว่าจะมีการแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเป็ นอย่างอื่น
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(4) มูลค่าทรัพ ย์สินทั้ง หมดของกองทุ น หัก มูลค่าหนี้ สิ นทั้ง หมด ทั้ง นี้ มูลค่าหนี้ สิ นทั้ง หมดไม่รวมถึ ง ค่าธรรมเนี ยมการ
จัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(6) ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆที่เกิดขึ้ นจากการซื้ อขายหลักทรัพย์
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ ืมเงิ นและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ ยงชีพ
วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน
หรือมีไว้เป็ นรายตัว
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน
หรือมีไว้เป็ นรายตัว (ต่อ)
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ ยงชีพ กับเกณฑ์มาตรฐาน
(1) ผลการดําเนิ นงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
(% ต่อปี )
ปี
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
ผลตอบแทนกองทุนรวม

2.86

2.02

3.92

3.13

1.30

2.11

0.94

3.11

1.82

-0.18

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด*

2.97

2.24

5.54

3.30

1.50

2.18

1.38

3.21

3.01

-0.81

ความผันผวน
(Standard deviation)
ของผลการดําเนินงาน

0.56

0.86

0.52

0.72

0.72

0.36

0.50

0.74

1.32

0.85

ความผันผวน (Standard
deviation) ของตัวชี้ วัด*

1.09

1.48

0.87

1.18

1.49

0.27

0.37

0.50

0.90

1.50

(2) ผลการดําเนิ นงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
ตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน
ต้นปี
(%)
(%)
(%)
-1.45 -0.14
-0.13
ผลตอบแทนกองทุนรวม

1 ปี
(%ต่อปี )

3 ปี
(%ต่อปี )

5 ปี
(%ต่อปี )

10 ปี
(%ต่อปี )

-1.27

0.28

0.89

1.70

ตัง้ แต่
จัดตั้ง
(%ต่อปี )
1.81

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด*

-3.22

-1.24

-0.20

-2.99

-0.13

0.74

1.82

2.65

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

1.01

1.04

1.08

0.94

1.07

0.91

0.80

1.26

2.73

2.72

3.07

2.52

1.76

1.39

1.28

2.00

* ตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็ นต้นไป กองทุนใช้ดชั นี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ ไทย เป็ นตัวชี้ วัดของกองทุน
โดยระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 15 ตุลาคม 2563 กองทุนใช้ดชั นี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ ไทย เป็ นตัวชี้ วัดของกองทุน
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 กองทุ นใช้ค่าเฉลี่ยของ TBMA Government Bond Index และอัตราดอกเบี้ ยเงินฝาก
ประจํา 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์เป็ นตัวชี้ วัดของกองทุน
** ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต
*** เอกสารการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิ นงานของ
กองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุ น นี้ เคยมี ผ ลขาดทุ น สู ง สุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง (Maximum Drawdown) ในช่ ว งเวลา 5 ปี จนถึ ง วัน สิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -2.64%
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คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ทริสเรทติ้ ง จํากัด
ทริสเรทติ้ งใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาวจํานวน 8 อันดับ
โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับตํา่ สุด โดยตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุ
ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้ นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํา่ ที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงตํา่ มาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับตํา่ บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ
แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถ
ในการชําระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ จํากัด
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดงั นี้
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน (Investment Grade)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุด และมีความเสี่ยงตํา่ ที่สุด มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํา่ มาก มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตํา่ มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่
อยูใ่ นระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึ ง ระดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ปานกลางเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ตราสารที่ ไ ด้รับ การจัด อัน ดับ ที่ สู ง กว่ า มี
ความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุ รกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตํา่ สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings)
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสําหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู ้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟิ ทช์ โดย
อันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สาํ หรับอันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อก
ตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติ แล้วจะกําหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ ออกหรือคํ้าประกันโดย
รัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษ จะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่ าเชื่อถือ
ที่กาํ หนด
F2(tha)
แสดงถึ ง ระดับความสามารถในการชําระหนี้ ตามเงื่ อ นไขทางการเงิ นตามกําหนดเวลาในระดับ ที่ น่ าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดี ยวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รบั การ
จัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสําหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกําหนดโดยฟิ ทช์โดย
อันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดย
รัฐบาล
AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารหนี้ อื่นที่ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
’A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ โดยตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มี
ความเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชําระหนี้ ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้ อื่นที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่ องบ่ งชี้ พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถู กระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความ
แตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อ
จากอันดับความน่ าเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่ งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความ
น่ าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่ าเชื่อถืออันดับ ”AAA(tha)”
หรืออันดับที่ตาํ ่ กว่า “CCC(tha)” สําหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aaa มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Moody’s บริษัทผูอ้ อกตรา
สารมีความสามารถในการชําระหนี้ สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชําระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทําให้ความสามารถในการชําระหนี้ ของบริษัทผูอ้ อกตรา
สารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชําระหนี้ น้อยกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตํา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยงจากความ
ไม่แน่ นอนในการดําเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่
สามารถชําระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชําระหนี้ มากกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้ อยูใ่ น
ปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการ
ชําระหนี้ หรือความตั้งใจในการชําระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิ ตจาก Aa ถึ ง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่ อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่ างของคุ ณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Short-Term Bank Deposit Ratings
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงความสามารถในการชําระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ ไ ด้รับการจัด อันดับ เครดิ ต ที่ P-1 สํา หรับ เงิ น ฝากนั้ น มี ส ถานะคุ ณภาพด้านเครดิ ต ที่ ดีมาก
ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชําระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิ ตที่ P-2 สําหรับเงินฝากนั้ น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ ดี และมี
ความสามารถที่แข็งแกร่งในการชําระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สําหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่
ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชําระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สําหรับเงินฝากนั้ น มีคุณภาพเครดิ ตตํา่ หรือน่ ากังวลและมี
ความไม่แน่ นอนในความสามารถในการชําระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AAA มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Standard & Poor’s บริษัทผู ้
ออกตราสารมีความสามารถในการชําระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชําระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทําให้ความสามารถในการชําระหนี้ ของบริษัทผูอ้ อกตรา
สารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชําระหนี้ น้อยกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตํา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยงจากความ
ไม่แน่ นอนในการดําเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่
สามารถชําระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชําระหนี้ มากกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้ อยูใ่ น
ปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการ
ชําระหนี้ หรือความตั้งใจในการชําระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิ ตจาก AA ถึ ง CCC อาจมีเครื่ องหมายบวก (+) หรื อลบ (-) ต่ อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่ างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คําเตือน/ข้อแนะนํา
1. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงใน
อนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือ www.kasikornasset.com
2. ผู ้ล งทุ น ควรตรวจสอบให้แ น่ ใจว่ า ผู ้ข ายหน่ วยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. ผูล้ งทุ นควรศึ กษาเงื่อนไขการลงทุ นของกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผูข้ ายหน่ วยลงทุน
4. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ที่เคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้ นจะต้องชําระเงินเพิ่ม
และ/หรือเบี้ ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ดังนั้ น ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ ยงชีพให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผูข้ ายหน่ วย
ลงทุน
5. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
6. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่
สนใจจะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ที่บริษัท
จัดการ ตัวแทน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนั กงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัด การ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
8. ผู ้ล งทุ น สามารถตรวจดู ข อ้ มูล ที่ อาจมี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การทํา ธุ รกรรมกับบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อง
(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กาํ หนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็ นต้น ได้ที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
9. กองทุ นรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่ างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้ น บลจ.กสิ กรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของ กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ ยงชีพ ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานของ กองทุนเปิ ดเค
พันธบัตรเพื่อการเลี้ ยงชีพ ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ส่ ถานะทางการเงินหรือผลการดําเนิ นงานของบลจ.กสิกรไทย
10. ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ ยงชีพ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การ
ลงทุนและฐานะทางการเงินของผูล้ งทุน
11. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวม
12. การพิจารณาร่างหนั งสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ ยงชีพ
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