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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 14 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2566 
 

กองทุนเปิดเค โกลดเ์พ่ือการเลี้ ยงชีพ 

K Gold RMF : KGDRMF 

 
สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมทรัพยสิ์นทางเลือกต่างประเทศ / กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) / 

กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน :  

- ลงทุนในทองคาํ ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust 

- ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่า

เงินลงทุนในต่างประเทศ 

 

จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 10,000 ลา้นบาท 

 

รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ตุลาคม 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 

 

อายโุครงการ : ไม่กาํหนด  

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust 

ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน ซ่ึงกองทุน

ดงักล่าวจดัตั้งและจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC ท่ีถือหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซ่ึงเป็น

องคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไรท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์นอกจากน้ี กองทุนดงักล่าวไดจ้ด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิ์วยอร์ก และตลาดหลักทรัพยสิ์งคโปร์ โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุน SPDR Gold Trust ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์และอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น

หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ สําหรับการดําเนินการของกองทุน สําหรับการรอจังหวะการลงทุนใน

ต่างประเทศ รกัษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสาํหรบัการอื่นใดอนัมีลกัษณะทาํนองเดียวกนัน้ี โดยจะลงทุนใน

หลักทรัพย์ท่ีเสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารหน้ี เงินฝากหรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสด และลงทุนใน

รองรบักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
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หลักทรัพยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้ง กองทุนจะป้องกนั

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

โดยจะปรบัมูลค่าการป้องกนัความเส่ียงอย่างสมํา่เสมอ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะ

ของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลกัทรพัยท่ี์ไม่มีการซ้ือขายในตลาด (unlisted) และ

ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และตราสารหน้ีท่ี

ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities)  

 

ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 15 วนัทาํ

การนับแต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์น และประมาณ 15 วันทําการก่อนเลิกโครงการ กองทุนอาจ

จาํเป็นตอ้งชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชัว่คราว ดังน้ัน อาจมีบางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนให้

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้ 

 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

อื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียง ซ่ึงเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป หรือไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 

SPDR Gold Trust ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยอ์ื่น ๆ โดยถือว่าไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยสิ์งคโปรน้ั์นไม่เหมาะสมอีกต่อไปอาทิ กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศตํา่กว่าผลตอบแทน

ของกองทุนอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอย่างมีนัยสาํคญัหรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือขนาด

ของกองทุนต่างประเทศลดตํา่ลงมากอยา่งมีนัยสาํคญั จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใชจ้่าย หรือการ

ลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือช้ีชวนหรือโครงการ หรือเม่ือกองทุนต่างประเทศกระทํา

ความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีกํากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

กฎระเบียบท่ีอาจส่งผลต่อการดาํเนินของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือในกรณีท่ีมีกองทุนอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุน

ใกลเ้คียงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทพิจารณาเห็นว่า การยา้ยไปลงทุนในกองทุน

ดงักล่าวเป็นผลดีต่อผลการดาํเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนั

หรือเลิกกองทุน ทั้งน้ี ในระหว่างการดาํเนินการเปล่ียน/โอนยา้ย/เลิกกองทุน ขา้งตน้ กองทุนจะยกเวน้โดยไม่นํา

เร่ืองการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียว และการนําเงินไป

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มา

บังคบัใชใ้นช่วงดําเนินการคดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าวโดยถือว่าไดร้บัมติ

เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศทางเว็บไซต์

และปิดประกาศไวท่ี้สาํนักงานของบริษัทจดัการ รวมถึงจะรายงานการไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน

การลงทุนท่ีกาํหนดไวต้ามขา้งตน้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัทราบโดยไม่ชกัชา้   

 

  



    

กองทุนเปิดเค โกลดเ์พื่อการเล้ียงชีพ                                                                        3 

ลกัษณะสาํคญัของกองทุนหลกั :  

ช่ือกองทุนหลกั SPDR Gold Trust 

ประเภท กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Trade Fund) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก 

(New York Stock Exchange: NYSE) และตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร(์Singapore Stock 

Exchange: SGX-ST) (กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร)์     

นโยบายการลงทุน มีนโยบายการลงทุนท่ีมุ่งลงทุนในทองคาํแท่ง เพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนให้

ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการ

จดัการทั้งหมดของกองทุน 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

จาํนวนเงินทุนของ

โครงการ  

37,157 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (ขอ้มลู ณ มิถุนายน 2559) 

สุกลเงินท่ีใชซ้ื้อขาย ดอลลารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

Bloomberg code GLD SP <Equity> 

Reuters code SGLD.SI 

ISIN code US78463V1070 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ The Bank of New York 

ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ิน HSBC Bank USA, N.A. 

Marketing Agent State Street Global Market LLC 

Sponsor World Gold Trust Services, LLC ท่ีถือหุ ้นโดย World Gold Council (WGC) ซ่ึงเป็น

องคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไรท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

website www.spdrgoldshares.com 

 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยของกองทุน* 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ รอ้ยละ 0.02 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อปี 

(ไม่ตํา่กว่า 500,000 เหรียญสหรฐั และไม่เกิน 2 ลา้นเหรียญสหรฐัต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมผูเ้ก็บรกัษาทรพัยสิ์น รอ้ยละ 0.10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อปี 

ค่าธรรมเนียม Marketing Agent รอ้ยละ 0.15 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อปี 

ค่าธรรมเนียม Sponsor รอ้ยละ 0.15 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อปี 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามท่ีจ่ายจริง 

* ทั้งน้ี กองทุนจะกาํหนดค่าบริหารจดัการไวท่ี้รอ้ยละ 0.40 ต่อปี เป็นเวลา 7 ปี (วนัเร่ิมกองทุน 18 พฤศจิกายน 

2547)  หรือจนกว่าจะยกเลิกสญัญากบั  Marketing Agent  หากในเดือนใดค่าบริหารจดัการของกองทุนสูงกว่า

รอ้ยละ 0.40 ต่อปี Sponsor และ Marketing Agent จะลดค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน เพื่อทาํใหค่้าใชจ้่ายของ

กองทุนเท่ากบัรอ้ยละ 0.4 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ้่ายของกองทุนมีโอกาสท่ีจะมากกว่ารอ้ย 0.4 ต่อปีได ้ถา้

กองทุนมีค่าใชจ้่ายใดๆ จนทําใหค่้าใชจ้่ายของกองทุนทั้งหมดเกินกว่ารอ้ยละ 0.7 ต่อปี เน่ืองจากกองทุนจะ

สามารถลดค่าใชจ้่ายของ Sponsor และ Marketing Agent รวมทั้งหมดไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 0.3 ต่อปี 
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นับตั้งแต่วันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 Sponsor จะไดร้ับค่าธรรมเนียมในอัตรารอ้ยละ 0.40 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิรายวนั หรือ daily NAV และเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมปกติและค่าใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุน 
 

ลกัษณะของทองคาํแทง่ท่ีกองทุนหลกัลงทุน : 

(ก) ทองคาํแท่งตอ้งมีมาตรฐานและผ่านการรบัรองจากหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรบัในอุตสาหกรรมผูค้า้ทองคาํใน

ระดบัสากล โดยอาจรบัรองท่ีทองคาํแท่งหรือท่ีผูผ้ลิตทองคาํแท่งก็ได ้ทั้งน้ี ในการรบัรองคุณสมบติัของทองคาํ

แท่ง จะกระทาํโดยหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระเป็นท่ียอมรบัในอุตสาหกรรมในระดบัสากล คือ The London 

Bullion Market Association (“LBMA”) 

(ข) มีราคาเป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวาง โดยผูล้งทุนสามารถตรวจสอบราคาทองคาํแท่ง London A.M./ P.M. Fix 

ผ่านทางเว็บไซด ์www.thebulliondesk.com 

 

ขอ้จาํกดัท่ีสาํคญัในการลงทุน : 

กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในลงทุนในทองคําแท่ง โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาด 

(unlisted) และหลักทรัพยท่ี์มีอนัดับความน่าเช่ือถือในระดับท่ีตํา่กว่าอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้

(non-investment grade) รวมถึง ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 

 

ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของกองทุน SPDR Gold Trust (รอ้ยละตอ่ปี) : 

 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 

กองทุนหลกั -4.46% 3.60% 5.01% -1.00% 

Benchmark -4.08% 4.02% 5.43% -0.60% 

 

หมายเหต ุ 

(1) ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

(2) นับตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2558 กองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลง Benchmark จากเดิม London PM Fix เป็น 

LBMA Gold Price PM  

(3) ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

 

นโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

 

ตวัช้ีวดั (Benchmark) : ดชันีราคาทองคาํในสกุลดอลลารส์หรฐัจาก LBMA Gold Price AM (100%)  

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทนรอ้ยละ 90 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน

รอ้ยละ 10  

http://www.thebulliondesk.com/
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ทั้งน้ี กองทุนมีการเปล่ียนแปลงดัชนีช้ีวัดเพื่อใหส้อดคล้องกับการลงทุนของกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 8 

กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน : ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากกาํไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนใน

กองทุนในต่างประเทศ หรือจากผลตอบแทนการลงทุนในตราสารอื่นๆ ในประเทศและต่างประเทศ 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน : 

 ราคาทองคาํและความผนัผวนของราคาทองคาํ 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุน 

 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ (Price Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของราคาทองคาํ โดยโอกาสท่ีราคาทองคาํในตลาดโลกจะเพิ่มสูงขึ้ นหรือลดตํา่ลง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกองทุน 

เน่ืองจากมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนมีการเปล่ียนแปลงตามราคาทองคาํในตลาดโลก ดงัน้ัน หากราคา

ทองในตลาดโลกลดลงหรือปรับตัวสูงขึ้ นจะส่งผลทําใหมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนลดลงหรือเพิ่มขึ้ นได้

เช่นกนั  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักใหมี้สัดส่วนการลงทุนท่ี

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง 

และภาวะตลาดเงินซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลกั 

 

 ความเส่ียงท่ีราคาหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรพัยท่ี์กองทุนหลักจดทะเบียนอาจมากกว่าหรือนอ้ยกว่า

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (NAV) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลักทรัพยท่ี์

กองทุนหลักจดทะเบียนอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (NAV) ได ้เน่ืองจาก

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนหลักเปล่ียนแปลงไปตามมูลค่าตลาดของทองคาํท่ีกองทุนหลักถือ

ครองอยู ่ในขณะท่ีราคาของกองทุนหลกัในตลาดหลกัทรพัยเ์ปล่ียนไปตามอุปสงคแ์ละหรืออุปทานของตลาดใน

ขณะน้ัน ดงัน้ัน กองทุนจึงมีโอกาสท่ีจะซ้ือหรือขายหลักทรพัยก์องทุนหลักในราคาท่ีสูงกว่าหรือตํา่กว่ามูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนหลกัได ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักใหมี้สัดส่วนการลงทุนท่ี

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง 

และภาวะตลาดเงินซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลกั 

 

 สภาพคล่องของหลักทรัพยท่ี์กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) เกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจําหน่าย

หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร อย่างไรก็ดีการท่ี กองทุน SPDR 

Gold Trust เป็นกองทุนอีทีเอฟ ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยนิ์วยอรก์และสิงคโปร ์และสามารถซ้ือขายได้

ทุกวนัทาํการ จึงทาํใหช่้วยลดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุนได ้

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหลกัท่ีมีสภาพคล่อง และมีเง่ือนไข

การซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) ซ่ึงเกิดจากการท่ี

กองทุนนําเงินไปลงทุนในรูปของเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผันผวน ก็จะ

ส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนั

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามสถานการณท่ี์เหมาะสม 

 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ซ่ึงการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด  
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ทั้งน้ี ในการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าขา้งตน้ กองทุนอาจจะมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏบิติัตาม

สัญญาดังกล่าว ทําใหก้ารลดความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ดังน้ัน เพื่อลด

ความเส่ียงของคู่สัญญา กองทุนจะเขา้ทําธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินท่ีไดร้ับการจัดอันดับความ

น่าเช่ือถือท่ีอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้จากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดร้บัการยอรมรบัจาก

สาํนักงาน ก.ล.ต 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้น

อตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึ้ นบางส่วน ซ่ึงจะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงการ

ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าวอาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด ทั้งน้ี 

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนอย่าง

ระมดัระวงัเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ ์ณ ขณะน้ันมากท่ีสุด 

 

 สภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน (Liquidity Risk) เกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่ายตราสาร

น้ันๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร  
แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในบริษัทท่ีไดว้ิเคราะหแ์ลว้ว่ามีปัจจยัพื้ นฐานดี

และมีสภาพคล่อง 

 

 ความเส่ียงจากกฎขอ้บงัคบัต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบัความ

เส่ียงอันเน่ืองจากหลายปัจจัย เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของตลาด การเขา้

แทรกแซงภาคเอกชนของรฐับาล ขอ้จาํกดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มลูและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเขม้งวด นโยบายภาษี

ของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จํากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการชาํระราคาและ/หรือ

ผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสมํา่เสมอ 

 

 ความเส่ียงจากขอ้จาํกัดการนาํเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรัฐบาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ี์ไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให ้

ผูล้งทุนอาจไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการนําเงินกลบัประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

  



    

กองทุนเปิดเค โกลดเ์พื่อการเล้ียงชีพ                                                                        8 

การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน : 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งแรก 500 บาท  

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งต่อไป 500 บาท 

 

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นตํา่ในการสัง่ซ้ือหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตาม

เง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆของ

บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ล้งทุน

ทราบในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้าํรายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขั้น

ตํา่น้อยกว่าท่ีกาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยู่

กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

การเปิดบญัชี : 

สาํหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํ

ขอเปิดบญัชีกองทุน และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการกาํหนด ดงัน้ี 

 

ทั้งน้ี ในการเปิดบญัชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจดัการจะจดัใหมี้คู่มือ

การลงทุนซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนใน

กองทุน 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชน ซ่ึงลงนาม

รบัรองความถูกตอ้ง 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ

อาจกาํหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

1) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบับริษัท 

3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลและ

เง่ือนไขการลงนาม 

4) สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจาํนงใน

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ี

ระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่

เวลาเร่ิมทาํการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 
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กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีมิใช่ 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝาก

กระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.

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

พาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบัญชีอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกาํหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรบั และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน 

หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารกาํหนด 

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต์ คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด สิทธิใน

หน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดดงักล่าวได้

เรียบรอ้ยแลว้ 

 

2.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี 

www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตาม

เง่ือนไขการบริการภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สําหรับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชี

กองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K 

PLUS หรือวิธีการชาํระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

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

 

4.  บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมํา่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัทจดัการกาํหนดหรือ

วิธีการชําระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจําตามช่วง

ระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเง่ือนไขและส่งคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอไดท่ี้บริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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สาํหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการ

จะทาํรายการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้ง

เป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

ในการชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเงิน เวน้แต่เป็น

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงิน

ค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ํารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการทาํการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่า

ดว้ยเหตุใดๆ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรบัชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน รวมถึงไดท้าํ

รายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้ 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ และวนัท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได ้ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็

ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้ 

 

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัชาํระ บริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 
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ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนกบัสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเท่าท่ีสามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือตามสดัส่วนจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ  

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการ

จดัสรรในกรณีดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของ

กองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไว ้

ในคาํขอเปิดบัญชีภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือวนัท่ียุติโครงการ

แลว้แต่กรณี 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ ไม่กาํหนด 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า

คงเหลือในบญัชีขั้นตํา่ใหก้บัผูส้ัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการ

ถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการใหท้าํรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นตํา่น้อยกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ

ได ้โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชัดเจน แลว้นําใบคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลักฐาน

ประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา

เร่ิมทาํการถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

 

2.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) 

ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทําการซ้ือขาย โดยสามารถ

สมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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3.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถ

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

 

สาํหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัหลงัเวลา 14.30 น. ของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทาํรายการ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

คาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้

เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

การขายคืนหน่วยลงทุนกรณีเงินลงทุนเป็นเงินท่ีรบัโอนมาจากกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ (PVD Transfers) 

ในการขายคืนหน่วยลงทุนท่ีเป็นเงินท่ีรับโอนมาจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (RMF for PVD) ผูถื้อหน่วยลงทุน

จะตอ้งกรอกรายละเอียดในคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถทยอยขายคืนหน่วย

ลงทุนบางส่วนได้เฉพาะกรณีท่ีหน่วยลงทุนดังกล่าวครบเง่ือนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามท่ี

กรมสรรพากรกาํหนด หากหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการขายคืนดังกล่าวยงัไม่ครบเง่ือนไขการไดร้บัสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีตามท่ีกรมสรรพากรกาํหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการทาํรายการขายคืน RMF for PVD ทั้งหมดท่ีอยู่

ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ เฉพาะหน่วยลงทุนท่ีเกิดจากการโอนมาจากกองทุนสาํรองเล้ียงชีพในครั้ง

เดียวกนั 

 

การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

ยกเวน้ในกรณีการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการไม่ขาย ไม่รบัซ้ือ

คืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยคาํนวณ

จากราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดยคูณ

จาํนวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนเงิน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ย

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

 

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจาํนวน

หน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนมีมูลค่าตํา่กว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํา่ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  
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ในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยู่

ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตาม

จาํนวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข

ขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซ้ือไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

 

การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งใน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ซ่ึงวนัหยุดทําการดังกล่าวหมายรวมถึง วนัหยุดทําการของ

กองทุนหลกั วนัหยุดทาํการของประเทศ/ตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกัลงทุน และ/หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/

หรือ วนัหยุดทาํการของตวัแทนรบัคาํสัง่ซ้ือขาย วนัหยุดทาํการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดทาํการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 

 

บริษัทจดัการจะชําระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอเปิดบัญชีกองทุน และหรือวิธีการอื่นใดท่ี

บริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ี

บริษัทจดัการจดัใหมี้ช่องทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้า

ในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

1.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบคําสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น แลว้นําใบคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) 

ไปยื่น ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการถึง

เวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย สาํหรบัการสบัเปล่ียนเขา้กองทุน และถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํ

การซ้ือขาย สาํหรบัการสบัเปล่ียนออกจากกองทุน 

 

2.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถสมคัร

บริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์

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

 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการกับ

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการอ่ืน  

1) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากบริษทัจดัการ  

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีอยู่

ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอื่นสามารถทาํไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดในคาํขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดย

ระบุจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยท่ีตอ้งการ พรอ้มทั้งสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดท่ีบริษทั

จดัการกาํหนดเพื่อประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้นําไปยื่นต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็น

หลกัฐาน  

 

บริษัทจดัการจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาํหรบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวใหแ้ก่กองทุนรวม

เพื่อการเล้ียงชีพท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุน หรือบริษัทจดัการท่ีรบัผิดชอบดําเนินการกองทุน

รวมเพื่อการเล้ียงชีพดงักล่าวตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ี

คาํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง และบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณแ์ลว้ดงักล่าว  

 

2) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้บริษทัจดัการ  

ปัจจุบนับริษัทจดัการยงัไม่เปิดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของบริษัทจดัการอื่น 

 

3) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ กบั

กองทุนรวมอ่ืนๆ  

บริษัทจดัการอาจจดัใหมี้การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของ

บริษัทจดัการกบักองทุนรวมอื่นๆ ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการได ้ตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ

ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  

ทั้งน้ี การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปยงักองทุนรวมท่ีไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียง

ชีพ ไม่ถือเป็นการโอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย ดังน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีหาก

การลงทุนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรกาํหนด 

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนได้ทุกวันทําการซ้ือขายภายในระยะเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด สําหรับการสัง่

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลังระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 
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กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชัว่คราวผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชร้าคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี  

1) การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายท่ี

บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้ับคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วย

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

2) การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือ

ขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทาง หรือ ณ ส้ินวนัทาํการก่อนหน้าวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

สิทธิในหน่วยลงทุน : 

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือกองทุนปลายทางไดร้บัชาํระเงินค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจดัการจะเล่ือนกาํหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่า

หรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงาน

การชดเชยราคา  

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชําระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ 

โดยพลนั 

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 2) ต่อ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการแทน

ก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ :   

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทาํท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทาํท่ีเป็นการปฏบิติัตามคาํสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจ้ ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั 

 

2. อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตนอนั

เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดั

จาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 3 

วนัทาํการ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณี

หน่ึง ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อ

ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุน

หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
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2. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะ

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู้

ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคล

ดงักล่าวและบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

ช่องทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ 

และขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี : 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษทัจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 

  

http://www.kasikornasset.com/
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เครื่องมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการมี

ดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เครื่องมือการกาํหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกาํหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มลูค่าขัน้ตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด   

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ

ปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Swing 

Pricing) (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

(Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลบัเขา้กองทุน อยา่งไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้

วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืน

หน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษทัจดัการ
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เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอัตรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัทาํการน้ัน 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณา

ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุน

ปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะเรียกเก็บ

ในอัตราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

(swing pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งกาํหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสตูร

การคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (อตัรา Swing Factor) และ Swing Threshold 

โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ 
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ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และ

ปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือ

สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทําได ้เพื่อใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายใน

เวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วนของ

มูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 

Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  โดยท่ีมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณจากมลูค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการคาํนวณเป็นไปตามวธีิท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Anti-Dilution Levies – 

ADLs แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่ละ

ครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพิ่มไดไ้ม่เกิน

อตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ

พิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน  ทั้งน้ีบริษัท

จดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ ท่ีไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทําการน้ัน แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ

บางส่วนของวนัทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้

น้ัน ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

พิจารณาใชอ้ตัรา Swing Factor ในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการ

ในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 



    

กองทุนเปิดเค โกลดเ์พื่อการเล้ียงชีพ                                                                        21 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Anti-Dilution 

Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และกําหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน 

ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 

ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  คาํนวณจากมูลค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถกาํหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

(2) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม การ

ใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุน

ต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกบั

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน ADLs 

threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนดไว ้รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกันได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้กําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทํา

รายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกิน

อัตราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวน

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ทําการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและ

หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะไม่เปล่ียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ ท่ีไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ ADLs 

ในวันทําการน้ัน แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทําการน้ันไม่

สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย

ลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณากาํหนด

อัตรา ADLs ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกําหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้
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- การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จะตอ้ง

แจง้บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัทาํการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละกาํหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร 

ต้นทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัท

จดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ร่วมกบัเคร่ืองมือ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

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

แลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนท่ี

เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกันผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จากตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีทําใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิบติักบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีทาํรายการดว้ย ทั้งน้ี 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเคร่ืองมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัท

จดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้า ซ่ึง

จะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ี

ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

กองทุนปลายทางได ้
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะกาํหนด

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการใน

การพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัทาํการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 

Threshold ได ้บริษัทจดัการมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย

สินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน 

หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ

ภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํไดเ้พื่อให้

สามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกําหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัทําการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 

เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช้ 

Redemption Gate 
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4. คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทาํรายการใน

วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกใหม่

ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลาํดบัก่อน-หลงัของคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาํสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้ม่ือบริษัท

จดัการมีระบบงานสาํหรบัรองรบัการยกเลิกคาํสัง่ดงักล่าว และเม่ือบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัทจดัการจะ

เปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะทําการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ท่ี

ประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพ

คล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรับลดไดไ้ม่ตํา่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่

เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดาํเนินการระหว่างการทาํ Redemption Gate ไดแ้ก่ การ

ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกาํหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคาํสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีถูกยกเลิกคาํสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทาํการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

กาํหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน และกาํหนดระยะเวลา

ท่ีจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รอืจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจัดการสามารถดําเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วันทําการ เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จาํเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจาํเป็น

ตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

รวมทั้งกรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี

เกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั 

1. ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวม 

2. มีเหตุการณ์ท่ีทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

3. มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน.

11/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
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- การดาํเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชาํระหน้ี (side pocket) 

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

การกาํหนดวิธีการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสาํคญัต่อมูลค่า

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาํหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล เม่ือ

ไดร้บั ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถใชว้ิธีการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนโดยบนัทึก

มูลค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วนัท่ีไดบ้นัทึกมูลค่าดงักล่าวเป็นผู้

มีสิทธิท่ีจะไดร้บัเงินภายหลงัจากท่ีสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นน้ันได ้
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สิทธิและขอ้จาํกดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จาํกดัการใชส้ิทธิออกเสียง : 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ

หน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็ม

ตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

 

ขอ้จาํกดัในการโอน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหรือจาํนําหน่วยลงทุนได ้ดงัน้ันนายทะเบียนจะไม่รบั

จดทะเบียนการโอนหรือจาํนําหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลกัฐาน 

โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่ง

ลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในหวัขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุน”) 

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

กองทุนรวม : 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้

สิ ท ธิ อ อ ก เ สี ย ง ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ ้น ไ ด้ ต า ม วิ ธี ก า ร ท่ี ป ร ะ ก า ศ ใ น  website ข อ ง บ ริ ษั ท จั ด ก า ร 

(www.kasikornasset.com) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน : 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ท่ี โทร. 1207, 0 2033 9999 หรือ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ท่ี โทร. 0 2230 2240-1 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : 

ไม่มี 
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การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย : 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่

ของบริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

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

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุน  

 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ                                                                      

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์         กรรมการ        

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์     กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้ริหาร 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพ็ชราภรณ ์  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 

นายพีรภทัร ฝอยทอง   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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จาํนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ : 

จาํนวน 236 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565) 

 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ : 

1,057,571,330,332.07  บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565) 

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน : 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ์    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 ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ : 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

พีรกานต ์ศรสีุข - Master of Science in 

Finance, London School of 

Economics and Political 

Science (LSE),  

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- Product Controller (Associate) 

Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE BANK 

(LONDON, UNITED KINGDOM) 

-Risk & Control Analyst 
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รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

Exotic Trade Review (Equity & Rates 

Derivatives), DEUTSCHE BANK (LONDON, 

UNITED KINGDOM) 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

ชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน,  

University of Texas at Austin 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาการบญัชี (International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 

วีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

- ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

  

http://www.kasikornasset.com/
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รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

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

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

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-629-5588 

 ธนาคารออมสิน โทร.1115 

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-274-9400 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั โทร. 02-820-0100 

 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลธ ์คอนเซปท ์จาํกดั โทร. 02-250-7907-9 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จาํกดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จาํกดั โทร. 02-026-5100 

 บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-305-9000 

 บริษทัหลกัทรพัย ์เคเคพี ไดม ์จาํกดั  

 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-658-8888 

 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-660-6688 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  โทร. 02-680-1111, 02-680-1000 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั โทร. 02-672-5999 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไพน์ เวลท ์โซลูชัน่ จาํกดั โทร. 02-095-8999 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-080-2888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จาํกดั โทร. 02-695-5555 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-659-7000  

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-351-1800 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จาํกดั โทร. 02-088-9100, 02-343-9500 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-217-8888 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-205-7000 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จาํกดั โทร. 02-697-3700 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-659-8000 
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 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. 02-009-8888 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จาํกดั โทร. 02-949-1000 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จาํกดั โทร. 02-207-2100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั โทร. 1240 กด 8 

 บริษัทฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั โทร. 02-223-2288 

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

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

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์: ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) โทรศพัท ์0 2230 2240-1 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี : 

นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ  

นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

นางสาวโชติมา กิจศิรกร 

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

นางสาวนันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์

นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ์

นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์ 

นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั 

นางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 

นางสาวอริสา ชุมวิสูตร 

นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์

นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 

 

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

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

อตัราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) 

- การลงทุนในหน่วย CIS ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

- การลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ลงทุนไม่เกิน ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ

สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหน่ึง ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋

แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือสถาบนั

การเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ธนาคารพาณิชย ์บริษัท

เงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์และบรรษัทตลาดรองสินเช่ือ

ท่ีอยูอ่าศยั 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การทาํธุรกรรม reverse repo ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การทาํธุรกรรม securities lending ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระบบของ 

Organized Market หรือเทียบเท่า หรือมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้หรือไม่มี

อนัดบัความน่าเช่ือถือ (total SIP) 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 15 

- การลงทุนในหน่วย CIS ในประเทศ ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ลงทุนไม่เกิน ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

- การทาํธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลด

ความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

- การลงทุนในตราสารหน้ีของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทาง

การเงิน (financial liability) ของ 

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน 

- การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS 

ของกองทุนท่ีออกหน่วยน้ัน 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ตั้งแตว่นัท่ี 1 พฤศจกิายน ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม เป็นระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

รายการท่ีเรียกเก็บ อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(2) 

ปี 64/65 

1. คา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ)(4) 

1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ท่ีประมาณการได ้

    

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 ต่อปี 0.54 0.53 0.54 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 ต่อปี 0.05 0.05 0.05 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1605 ต่อปี 0.05 0.05 0.05 

1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ท่ีประมาณการไม่ได ้

ตามท่ีจ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี 

   

 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07 ของจาํนวน

เงินทุนของโครงการ 

- - - 

 ค่าโฆษณาภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07 ต่อปีของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

0.00 - - 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(5) ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

รวมค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด(4) ไม่เกิน 2.4075 ตอ่ปี 0.65 0.64 0.65 

 ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ ตามท่ีจ่ายจริง 0.03 0.01 0.02 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)  

2.1 ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไม่เกิน 2.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

2.3 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

• สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ 

 

เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะน้ัน 

• สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ไม่เกิน 1.00  

แต่ไม่ตํา่กว่า 200 บาท(3) 

1.00(3) 1.00(3) 1.00(3) 

3. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

3.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได ้

3.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.3 ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

3.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ 

หรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณี

พิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

 

(1) บริษัทจดัการอาจเพ่ิมอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว

เพ่ิมข้ึน 
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(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้  

(3) ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของ บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั จะยกเวน้คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจนกวา่จะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นอยา่งอ่ืน 

(4) มูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการ

จดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(5) คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

(6) ไมร่วมคา่นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรพัย ์

 

 

 
 

ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัย ์ตั้งแตว่นัท่ี 1 พฤศจกิายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2565 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อันดับ ชื่อ
ค่านายหน้า

(บาท)

อัตราส่วน

ค่านายหน้า

1 DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd. 776,208.22   100.00%

รวม 776,208.22 100.00%
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเค โกลด์เพ่ือการเล้ียงชีพ  

วนัท่ี 31 ตลุาคม 2565 

 
 

รายงานสรุปจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

 
 

รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุน

หรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
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รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ กบัเกณฑม์าตรฐาน 

(1) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏทิินยอ้นหลงั  

                                                                             (% ต่อปี) 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -1.55 -24.84 -1.27 -9.33 7.29 9.75 -3.98 14.89 22.18 -4.23 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั* 6.27 -25.85 -0.93 -8.50 8.84 10.67 -2.31 16.23 23.57 -2.84 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน 

15.65 20.95 12.57 13.08 14.92 10.41 9.32 13.61 18.67 13.40 

ความผนัผวน (Standard  

deviation) ของตวัช้ีวดั* 

15.18 22.15 12.73 12.84 15.38 10.53 9.02 12.16 19.58 13.27 

  

(2) ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 

  ตั้งแต ่

ตน้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%ตอ่ปี) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

10 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแต่

จดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -9.95 -5.69 -15.29 -9.10 1.89 3.33 -1.08 2.22 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั* -8.64 -5.35 -14.41 -8.45 3.21 4.82 -0.23 3.38 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน (%ตอ่ปี) 

14.99 15.98 14.54 14.40 15.71 14.12 14.55 15.52 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั (%ตอ่ปี)* 

14.35 13.41 13.79 13.95 15.74 13.93 14.67 15.66 

* กองทุนใช้ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) และปรับด้วยต้นทุนการ

ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงเปรียบเสมือนกบัการเทียบเคียงกบัดชันีราคาทองคาํท่ีไดร้บัการ

ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเต็มจาํนวน (กองทุนเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัจากเดิม London  AM Fixing 

เป็น LBMA Gold Price AM ตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2558 เป็นตน้ไป)  

** ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต    

*** เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัทาํขึ้ นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน

ของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown)  ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึงวันส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -22.25%  
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จาํกดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ัญลักษณ์ตัวอกัษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจาํนวน 8 

อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัตํา่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและ

ยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณมี์ความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงตํา่มาก บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัตํา่ บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูง

กว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี

ความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

อนัดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุด และมีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม

อื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํา่มาก มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืน

เงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้ับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ 

มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงตํา่ มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบั

เครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

 

’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า มี

ความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบั

อนัดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า  อนัดับเครดิตน้ีเป็นอนัดับเครดิตตํา่สุดในกลุ่มของอนัดับเครดิตในระดบัน่า

ลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings) 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

อนัดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจําแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นสาํหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกาํหนดเม่ือเปรียบเทียบกบั

ผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช ์

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบ

กับผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะกําหนดใหก้ับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้า

ประกนัโดยรฐับาล ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสญัลกัษณ ์“+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบั

ความน่าเช่ือถือท่ีกาํหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามกาํหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่อาจ

เทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาํระ

หน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีไดร้ับ

การจดัการจดัอนัดบัท่ีสงูกว่า 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวสาํหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช์

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้า

ประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็

ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ี

โดยตรงตามกาํหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือใน

ประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี 

มีความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถ

ในการชําระหน้ีไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้ับการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดับความน่าเช่ือถือทุกอนัดับ เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติม

ต่อจากอนัดับความน่าเช่ือถือสาํหรับประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบั

ความน่าเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อทา้ยดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเช่ือถืออันดับ 

”AAA(tha)” หรืออนัดบัท่ีตํา่กว่า “CCC(tha)” สาํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว  
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อกตราสารมี

ความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุดเพียง

เล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมี

ความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผูอ้อกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีน้อยกว่า

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจากความไม่

แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถ

ชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีมากกว่าตรา

สารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชาํระหน้ี 

หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

 

อนัดบัเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวัเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดิต

ภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการชาํระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับการจัดอันดับเครดิตท่ี P-1 สําหรับเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับการจดัอนัดับเครดิตท่ี P-2 สาํหรับเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 สาํหรบัเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตตํา่หรือน่ากงัวลและมี

ความไม่แน่นอนในความสามารถในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 



    

กองทุนเปิดเค โกลดเ์พื่อการเล้ียงชีพ                                                                        47 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้ับจาก Standard & Poor’s บริษัทผูอ้อก

ตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือสูงสุดเพียง

เล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้ับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมี

ความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผูอ้อกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีน้อยกว่าตรา

สารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจากความไม่แน่นอน

ในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีมากกว่าตราสาร

ท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีอยู่ในปัจจุบนั ทั้งน้ี

การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความ

ตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิง

ในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมไดท่ี้

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ www.kasikornasset.com 

2. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3. ผูล้งทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพใหเ้ขา้ใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมและขอรบัคู่มือภาษีไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูข้ายหน่วยลงทุน 

4. ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏบิติัตามเง่ือนไข

การลงทุนและจะตอ้งคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดร้บัภายในกาํหนดเวลา มิฉะน้ันจะตอ้งชาํระเงินเพิ่ม

และ/หรือเบ้ียปรบัตามประมวลรษัฎากรดว้ย ดงัน้ัน ผูล้งทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ

การเล้ียงชีพใหเ้ขา้ใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรบัคู่มือภาษีไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูข้าย

หน่วยลงทุน 

5. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

6. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้

สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มลูไดท่ี้บริษัท

จดัการ ตวัแทน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

7. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

8. ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้สํานักงาน

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

9. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชย

ผลขาดทุนของ กองทุนเปิดเค โกลดเ์พื่อการเล้ียงชีพ ทั้งน้ีผลการดาํเนินงานของ  กองทุนเปิดเค โกลดเ์พื่อการ

เล้ียงชีพ ไม่ไดข้ึ้ นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

10. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลดเ์พื่อการเล้ียงชีพ เม่ือมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า และควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงค์

การลงทุนและฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

11. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม  

12. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคา

หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 
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