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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 4 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 

 

กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยลีด ์2023A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Fixed-Dated High Yield 2023A Fund Not for Retail Investors : KHY23A-UI 

 

กองทุนน้ีไมถู่กจ ากดัความเส่ียงดา้นการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไป และลงทุนกระจุกตวัใน

ตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตและสภาพคล่อง ท าใหผู้ล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก  

จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีรบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่าน้ัน 

 

ค าเตือน 

 

 กองทุนลงทุนในตราสารหน้ี Unrated หรือ Non-Investment Grade ในอัตราส่วนท่ีมากกว่ากองทุนทัว่ไป  

ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียของผูอ้อกตราสาร

และ/หรือสถาบนัการเงิน และสภาพคล่องมากขึ้ น อีกทั้งตราสารหน้ีดงักล่าวมีความผนัผวนทางดา้นราคา

มากกว่าตราสารหน้ีท่ีอยูใ่น Investment Grade เน่ืองมาจากผูอ้อกตราสารมีความมัน่คงในฐานะการเงินและ

ผลการด าเนินงานอยู่ในระดบัต า่ จึงอาจขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผูกพนัเมื่อครบก าหนดเวลา 

ส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ตามเวลาท่ีก าหนดไวไ้ด ้

 กองทุนมีการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient 

Portfolio Management) ท าใหก้องทุนน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนอื่น จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการ

ผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงไดสู้งกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

 ขอ้ความในหนังสือช้ีชวนมิใช่ค าแนะน าทางดา้นภาษี บัญชี กฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ขอ้มูลใดๆ ท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายของบริษัทจดัการใหแ้ก่ผูล้งทุน (โดยลายลกัษณ์อกัษรหรือทางวาจา) 

มิใช่ค าแนะน าในการลงทุนในกองทุน และมิไดเ้ป็นการรบัรองหรือรบัประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดจ้ากการ

ลงทุนในกองทุนตามท่ีประมาณการไว ้ผูท่ี้สนใจจะลงทุนในกองทุนควรมัน่ใจว่า ตนมีความเขา้ใจในลกัษณะ

ของกองทุนและประเมินความสามารถในการยอมรับความเส่ียงและสถานะทางการเงินของตน ดังน้ัน  

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวน ซ่ึงรวมถึงประโยชน์และความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งและวิเคราะห์การ

ลงทุนในกองทุนดว้ยตนเอง ก่อนการตดัสินใจลงทุน  

 กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซบัซอ้น 
 



   
กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด ์2023A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย   2 

 การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกับผูล้งทุนท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือ

บางส่วนได ้เน่ืองจากเงินลงทุนในกองทุนไม่ใช่เงินฝากหรือภาระผูกพนัของธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่อผู ้

ลงทุน และไม่ไดร้บัการค ้าประกนัจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินใดๆ 

 หน่วยลงทุนในกองทุนอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัการโอนและการขายต่อ ซ่ึงหน่วยลงทุนน้ีอาจจะโอนหรือขายต่อ

ไม่ได ้เวน้แต่ ไดร้บัอนุญาตตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และกฎหมาย 

ก.ล.ต. ตามท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมหรือออกใหม่เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม นอกจากขอ้จ ากัดการโอนหรือ

ขอ้ยกเวน้ดังกล่าว ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายหรือโอนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและ

เง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี 
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สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

จ  านวนเงินทุนโครงการล่าสุด  

2,949,375,683.83 บาท  

 

รอบระยะเวลาบญัชี  

30 มิถุนายน 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  

ไม่มี 

 

ประเภทของกองทุน  

กองทุนรวมตราสารหน้ี / กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

 

อายโุครงการ  

ประมาณ 4 ปี 5 เดือน โดยไม่ต า่กวา่ 4 ปี 4 เดือน และไม่เกิน 4 ปี 6 เดือน 

 

นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lombard Odier 

Funds IV – EM Income 2023 (USD) I (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ี ทั้งท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดแ้ละต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน และอาจลงทุนบางสว่นในตราสารหนี้ภาครฐัเพื่อการบรหิารสภาพคล่อง ซึง่จะ
มุ่งลงทุนในตราสารหนี้จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศตลาดเกดิใหม่ทัว่โลก 

กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม  Lombard Odier Funds IV ท่ีจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก 

(Luxembourg) และจดัตั้งและจดัการโดย Lombard Odier Funds (Europe) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนท่ีอยู่ภายใตก้าร

ก ากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องของ

ประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซ่ึง เ ป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

กองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2023 (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายออกเป็นคลาส 

(Class) ซ่ึงจะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น มลูค่าขั้นต า่ของการสัง่ซ้ือและมลูค่าคงเหลือขัน้ต า่ โครงสรา้งอตัรา

ค่าธรรมเนียม สกุลเงิน คุณสมบติัของผูล้งทุน หรือลกัษณะอื่นๆ ทั้งน้ี กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด ์2023A หา้ม

ขายผูล้งทุนรายย่อย จะลงทุนใน Class I ซ่ึงเป็น Class ส าหรับผูล้งทุนสถาบนั โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

พิจารณาเปล่ียนแปลง Class ท่ีลงทุน โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญัและไม่ถือว่า

เป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
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บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปท่ีประเทศลักเซมเบิร์ก โดยใชส้กุลเงินดอลลารส์หรัฐ 

(USD) เป็นสกุลเงินหลกั ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศ

อื่นๆ นอกเหนือจากประเทศลกัเซมเบิรก์ และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลงั โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหน้ี หรือเงินฝาก หรือหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นทั้งใน

และต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN) และสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพื่อลดค่าใชจ้่ายของกองทุน รวมถึงกองทุน

อาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – Investment 

Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศ ตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ท าธุรกรรมการขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และธุรกรรมการ

กูย้มืเงิน หรือการท า repo เพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุน 

ทั้งน้ี การด ารงอตัราส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั หรืออตัราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีระบุไวข้า้งตน้จะไม่

น ามาบงัคบัใชใ้นช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั นับแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น

เป็นกองทุนรวม  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วย

ลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรพัยต่์างประเทศได ้

หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ท าใหร้ะดับความเส่ียงของการลงทุน (risk 

spectrum) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยู่กบัสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

60 วนั ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ลกัษณะส าคญัของ กองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2023 : 

ช่ือกองทุนหลกั Lombard Odier Funds IV – EM Income 2023 

Share Class Class I 

วนัท่ีจดัตั้งกองทุน 3 มิถุนายน 2562 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารแห่งหน้ี 
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อายโุครงการ ประมาณ 4 ปี 5 เดือน 

สกุลเงิน สกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) 

การจา่ยผลตอบแทน จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน 

บริษทัจดัการ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

ISIN LU2001338115 

ตวัช้ีวดั ไม่มี 

Website https://am.lombardodier.com/funds 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 

เพื่อสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหน้ีในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทัว่โลก  

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในพนัธบัตร ตราสารหน้ีท่ีจ่ายดอกเบ้ียแบบคงท่ีหรือลอยตัว ตราสารหน้ีระยะสั้นของ

ภาคเอกชน และ/หรือภาครฐั และ/หรือองคก์รทีจ่ดัตัง้หรอืสนบัสนุนโดยรฐับาลในกลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่ รวมถงึ
องคก์รทีร่วมกลุ่มธุรกจิหรอืท าธุรกจิหลกัอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่ ซึง่กองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารสกุลเงนิ
ดอลลารส์หรฐั และอาจลงทุนเตม็จ านวนในเงนิสดและตราสารเทยีบเท่าเงนิสด รวมถงึตราสารหนี้ทีม่สีนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั
เป็นหลกัประกนั (Mortgage-backed securities) หรือตราสารหนี้ที่มีสนิทรพัย์อื่นเป็นหลกัประกนั (Asset-backed 
securities) ซึง่จะลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของการลงทุนในเงนิสดและตราสารเทยีบเท่าเงนิสด ทัง้นี้ สดัส่วนการลงทุน
ในเงนิสดและตราสารเทยีบเท่าเงนิสดจะเพิม่ขึน้เมื่อใกลค้รบอายุกองทุน 
กองทุนหลกัจะพจิารณาสดัส่วนการลงทุนตามหมวดอุตสาหกรรมหรอืภูมภิาค และอายุตราสารตามดุลยพนิิจของ
ผูจ้ดัการกองทุนหลกั ซึง่อาจมกีารกระจุกตวัของผูอ้อกตราสาร 
กองทุนหลกัจะพจิารณาตราสารทีล่งทุนจากการวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐานของผูอ้อกตราสาร โดยมไิดค้ านึงถงึอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารนัน้ๆ 
กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

ทั้งน้ี กองทุนหลักใช้ Commitment Method และ Gross Method ในการค านวณฐานะการลงทุนในสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า โดยกองทุนหลกัสามารถเพิ่มสถานะการลงทุนใหม้ีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน (Level of 

Leverage) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 250 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส าหรบั Commitment Method และไม่เกินรอ้ย

ละ 200 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส าหรบั Gross Method  

กองทุนหลกัอาจกูย้ืมเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องในการรองรบัการช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและ/หรือระหว่างรอ

การไดร้บัเงินค่าขายหน่วยลงทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มสถานะการลงทุน ได้ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2023 (USD) I 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน: ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

เก็บจริง ยกเวน้ 

 ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน: ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

กรณีขายคืนหน่วยลงทุนในปี 2562 - 2563 เก็บจริงรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
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กรณีขายคืนหน่วยลงทุนในปี 2564 - 2566 เก็บจริงรอ้ยละ 0.75 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

กรณีขายคืนเมื่อครบอายุโครงการ เก็บจริงรอ้ยละ 0.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ: ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

เก็บจริงรอ้ยละ 0.30 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 ค่าใชจ้่ายทั้งหมด: ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

ผลการด าเนินงานของกองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2023 (USD) I  

 

 
 

ผลการด าเนินงานแบบปักหมดุ 

 ตั้งแตต่น้ปี 1 เดือน 3 เดือน 1 ปี 

(ตอ่ปี) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(ตอ่ปี) 

กองทุนหลกั -17.91% -4.84% -8.00% -25.24% -6.32% 

 

หมายเหตุ:  

- ขอ้มลูจาก Factsheet ของกองทุนหลกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

- ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

อตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดท่ีเกิด

จากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า รวมถึงตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง เฉพาะส่วนท่ีมีลักษณะเป็น

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ไม่เกิน 100% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงในอตัราส่วน

ไม่เกินกว่าท่ีประกาศก าหนด 
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ผลกระทบทางลบภายใตส้มมติฐานและความเช่ือมัน่ที่สมเหตสุมผลจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ต่อ

เงินทุนของกองทุนรวม 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์จนอาจท าใหก้องทุน

ขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม 

การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะศึกษาวเิคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณ์โดยการค านวณอตัราส่วนใน

การลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 

นโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุน 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล  

ไม่มี 

 

ตวัช้ีวดั (Benchmark) 

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซ่ึงไม่มีตวัช้ีวดัและเป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการ โดยมีการบริหารจดัการ

แบบ buy-and-maintain เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม 

 

ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน 

กองทุนน้ีเหมาะส าหรบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนต่างประเทศ 

 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกับผู ้ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนสม า่เสมอ และยอมรับความเส่ียงได้สูงมากกว่า 

ผูล้งทุนทัว่ไป เน่ืองจากมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) และท่ีไม่ไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) ทัว่โลก และสามารถรบัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนได ้

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน  

 ผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระเงินและดอกเบ้ียตามก าหนดระยะเวลา ซ่ึงความเส่ียงดังกล่าวอาจสูงกว่า

กองทุนประเภทตราสารหน้ีทัว่ไป เน่ืองจากกองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่

กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
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 กรณีท่ีกองทุนต่างประเทศไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนตราสารหน้ีท่ีกองทุนถืออยู่ในราคาท่ีเหมาะสมและภายใน

ระยะเวลาอนัสมควรเพื่อน าเงินมาช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในการจ าหน่ายจ่ายโอนตราสาร

ดงักล่าวตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของตราสารดงักล่าว หรือไม่มีตลาดรองส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนหลกัลงทุน 

หรือมีตลาดรอง แต่ราคาในตลาดรองอาจจะต า่กว่าราคาเสนอขายหรือราคาท่ีกองทุนซ้ือทรพัยสิ์นดงักล่าว 

 กรณีท่ีจ านวนเงินท่ีกองทุนต่างประเทศมีสิทธิไดร้บัคืนจากการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศตอ้งถูกหกัภาษี

ตามกฎหมายของต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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ปัจจยัความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมลูค่าของหลกัทรพัย์

ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยั

ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม 

หากกองทุนรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์ูง 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะกระจายสดัส่วนการลงทุนในตราสารต่างๆ อย่างเหมาะสมซ่ึงจะท า

ใหส้ามารถควบคุมระดบัความเส่ียงโดยรวมของกองทุนอยู่ในอตัราท่ีเหมาะสมตามนโยบายและมีดุลยภาพกบั

ดา้นผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 

  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) โดยทัว่ไปตลาดประเทศก าลงัพฒันา

และตลาดเกิดใหม่มกัจะมีขนาดเล็กและมีสภาพคล่องต า่ รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

ขอ้กฎหมายต่างๆ เม่ือเทียบกบัประเทศพฒันาแลว้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง ผูจ้ัดการกองทุนหลักจะมีการคัดเลือกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ รวมทั้ง

ติดตามสถานการณก์ารลงทุนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน 

 

 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) เกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่าย

หลกัทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนท าการ

ซ้ือขายหลกัทรพัยอ์าจจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน ความเส่ียงขา้งตน้อาจส่งผลกระทบ

ต่อมลูค่าหน่วยลงทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหลกัท่ีมีสภาพคล่อง และมีเง่ือนไขการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

 ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) เป็นความ

เส่ียงจากการท่ีกองทุนมีฐานะการลงทุนอยูใ่นหลายประเทศ ซ่ึงปัจจยัหรือตวัแปรของความเส่ียงอาจจะแตกต่างไป

จากปัจจยัหรือตวัแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตวัของอตัราแลกเปล่ียน ปัจจยัดา้นสงัคม การเมือง

และเศรษฐกิจ กฎหมายหรือขอ้บังคบัท่ีแตกต่างกนั ขอ้จ ากดัในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัการ

ลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรฐั รวมถึงวิธีและหลกัการท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าของ

หลกัทรพัยจ์ะขึ้ นอยูก่บัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติต่อการลงทุน และปัจจยัท่ีมีอยูเ่ฉพาะในประเทศน้ันๆ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ ท า

ใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เ ช่น ภาวะเศรษฐกิจ

โลก ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทางการเมืองทั้งใน

และนอกประเทศ การเก็งก าไรค่าเงิน เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้น

อตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าวอาจไม่สามารถ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ าเพื่อ

ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนอยา่งระมดัระวงัเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ์ 
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 ความเสี่ยงจากกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ (Regulatory Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงมกัจะ

เผชิญกบัความเส่ียงจากหลายปัจจยั เช่น การเขา้แทรกแซงภาคเอกชนของรฐับาล ขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มลู

และการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่

มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือกฎหมายหรือมาตรการ

ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

  

 ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรฐับาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวกิฤตการณท่ี์ไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกจิ การเมือง หรือสงัคม ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ ้

ลงทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะวิเคราะหแ์ละติดตามปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ

ในการน าเงินกลบัประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 

 ความเสี่ยงจากการใชดุ้ลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนในการคัดเลือกหลกัทรพัย  ์เน่ืองจากกองทุนหลัก

พึ่งพาดุลยพินิจและความสามารถของทีมผูจ้ดัการกองทุนในการคัดเลือกหลักทรัพยท่ี์กองทุนลงทุน ซ่ึงแมว้่า

ความสามารถของทีมผูจ้ดัการกองทุนจะเป็นท่ียอมรับ แต่กองทุนไม่สามารถรับประกนัผลการด าเนินงานของ

กองทุนหรือความส าเร็จในการบริหารจดัการได ้ในกรณีท่ีทีมผูจ้ดัการกองทุนประสบความลม้เหลวในการบริหาร

กองทุน จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามการลงทุนของกองทุนหลกัอยา่งสม า่เสมอ 

 

 ความเสี่ยงจากการรบัช าระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) เกิดจากความล่าชา้ของการรับช าระคืนเงิน

ลงทุนจากความแตกต่างทางดา้นเวลา และขัน้ตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตราสาร

หน้ีทัว่ไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเส่ียง

จากการรบัช าระคืนเมื่อมีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน 

 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาของหลักทรัพย์

อา้งอิงมีความผันผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือปัจจยัทาง

เศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ส่งผลใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญั ปรบัเพิ่มขึ้ น

หรือลดลงอยา่งมาก  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะท าการศึกษาและวิเคราะหต์ัวแปรอา้งอิงของตราสารดังกล่าวอย่าง

รอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และปรับเปล่ียนการลงทุนให้

เหมาะสมกบัสถานการณ ์เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุน 
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ปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมของกองทุนหลกั 

 

ความเสี่ยงทัว่ไปของกองทุนหลกั 

1. ความเสี่ยงจากการขายคืนหน่วยลงทุน 

หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนมาก กองทุนหลกัจ าเป็นตอ้งขายหลกัทรพัยท่ี์ถืออยูเ่ร็วกว่าท่ีประสงคไ์ว ้

ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อทั้งมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีถูกขายคืนและท่ีคงเหลืออยูใ่นกองทุน ทั้งน้ี การลดลงของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของบริษัทจดัการกองทุนหลกัอาจท าใหผู้จ้ดัการกองทุนหลกัไม่สามารถลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

หรือกูค้ืนผลขาดทุนตามท่ีคาดหวงัได ้ดงัน้ัน การลงทุนในกองทุนหลกัอาจไม่เหมาะกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการสภาพ

คล่อง เน่ืองจากสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนและความถ่ีในการเปิดรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนถูกจ ากดั 

2. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของตลาด 

ความผนัผวนของตลาดอาจท าใหก้องทุนหลกัขาดทุน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ีย เหตุการณท์างเศรษฐกจิและการเมือง นโยบายทางการเงินและการคลงั และการควบคุมการแลกเปล่ียน

เงิน 

3. ความเสี่ยงจากอตัราภาษี 

เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัยบ์างประเภทอาจถูกจดัเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่ง

กฎหมายภาษีและวิธีปฏบิติัในการจดัเก็บภาษีในบางประเทศท่ีกองทุนหลกัไปลงทุนอาจไม่ชดัเจน และอาจมีการ

เปล่ียนแปลง ท าใหก้องทุนหลกัอาจถูกจดัเก็บภาษีเพิ่มขึ้ น 

4. ความเสี่ยงดา้นตลาด 

กองทุนหลกัมีความเส่ียงท่ีมลูค่าของหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอยา่งรวดเร็วและไมเ่ป็นไปตามท่ี

คาดการณ ์ซ่ึงเกิดจากหลายปัจจยั เช่น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย สภาวะตลาด ความเช่ือมัน่ของผู้

ลงทุน สถานการณท์างเศรษฐกจิ และขอ้มลูทางดา้นการเมืองและการเงิน 

5. ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเพิ่มขึ้ น มลูค่าของตราสารหน้ีท่ีกองทุนหลกัลงทุนอาจมีแนวโน้มท่ีจะลดลง โดยเฉพาะตรา

สารหน้ีท่ีมีอายุตราสารยาวจะไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียมากกว่า 

6. ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

กองทุนหลกัอาจสูญเสียเงินจากการท่ีผูอ้อกหรือผูป้ระกนัตราสาร หรือคู่คา้ไม่มีความสามารถหรือไม่จ่ายเงินตน้

และ/หรือผลตอบแทน โดยตราสารทุกชนิดมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีแตกต่างกนัซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งกบัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือท่ีไดร้บั ดงัน้ันการลงทุนในตราสารท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออาจเพิ่มความเส่ียงดา้น

เครดิตได ้

7. ความเสี่ยงตอ่ระบบ 

ความเส่ียงดา้นเครดิตอาจเกิดขึ้ นจากการผิดนัดช าระหน้ีของสถาบนัหน่ึงซ่ึงการช าระหน้ีและความตอ้งการ

ทางดา้นปฏบิติัการของสถาบนัน้ันขึ้ นกบัสถาบนัอื่นๆ ท าใหก้ารผิดนัดช าระหน้ีส่งผลกระทบต่อการช าระหน้ีของ

สถาบนัอื่นเป็นทอดๆได ้รวมทั้งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสถาบนัท่ีเป็นตวักลางทางการเงิน เช่น ตวัแทนหกั

บญัชี ส านักหกับญัชี ธนาคาร และบริษัทหลกัทรพัย ์ซ่ึงมีความเกี่ยวขอ้งกบักองทุนหลกั 

8. ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกองทุนหลกัอาจมสิีนทรพัยห์รือหน้ีสินในสกุลเงินอื่นๆนอกเหนือจากสกุลเงินหลกั กองทุนหลกัอาจ

ไดร้บัผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากกฎการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงจะส่งผลต่อมลูคา่หน่วยลงทุน การจา่ยเงินปันผล และผลตอบแทนของ

กองทุนหลกั โดยการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ การแทรกแซงของรฐับาล และสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง 
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9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม ่

กองทุนหลกัลงทุนในตลาดเกิดใหม่ซ่ึงเป็นประเทศท่ีพึ่งเร่ิมพฒันา ท าใหม้ีความเส่ียงมากกว่าการลงทุนใน

ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ทั้งทางดา้นการจ ากดัเงินทุน สภาพคล่อง การเมือง และกฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายใน

ประเทศตลาดเกิดใหม่ยงัไม่ไดร้บัการพฒันา จึงมีความไม่แน่นอนจากทั้งตลาดในประเทศและคูค่า้ในต่างประเทศ 

10. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนไดแ้ละตราสารที่

ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

การลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนไดแ้ละตราสารท่ีไม่ไดร้บัการจัดอนัดบัความ

น่าเช่ือถือท าใหก้องทุนหลกัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย เครดิต และสภาพคล่อง สูงขึ้ น ในช่วงเศรษฐกิจตกต า่

หรือช่วงดอกเบ้ียขาขึ้ น ตลาดของตราสารดงักล่าวจะไดร้บัผลกระทบและท าใหก้องทุนหลกัไม่สามารถขายตรา

สารดงักล่าวไดแ้ละขาดสภาพคล่องในท่ีสุด อีกทั้งหากผูอ้อกตราสารผิดนัดช าระหน้ี กองทุนหลกัอาจสูญเสียเงิน

ลงทุนทั้งหมดได ้

 

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหน้ี 

1.  ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในตราสารที่มีอตัราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) 

กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหน้ีอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความ

น่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และท่ีไม่ไดม้ีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

(Unrated) ท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูง ตราสารเหล่าน้ีมกัมิไดม้ีการซ้ือขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์และมกัมีการ ซ้ือ

ขายในศูนยซ้ื์อขายนอกตลาดหลกัทรพัยซ่ึ์งมีความโปร่งใสน้อยกว่า และมีส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือกบัราคา

เสนอขายท่ีกวา้งกว่า นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีผูอ้อกตราสารไม่ไดม้ีหลกัทรพัยซ้ื์อขายอยูใ่นตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งใดๆ ซ่ึงท าใหก้ารป้องกนัความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าวท าไดย้ากยิ่งขึ้ น นอกจากน้ี ผู ้

ออกตราสารท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูงมกัมีความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัสภาพธุรกิจ การเงินหรือ

เศรษฐกิจ อนัอาจท าใหผู้อ้อกตราสารไม่สามารถช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ไดต้ามก าหนดซ่ึงสูงกว่าผูอ้อกตราสาร

ท่ีมีผลตอบแทนต า่กว่า เน่ืองจากโดยทัว่ไป ตราสารท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูงมกัจะมีความผนัผวนสูงกว่า และอาจ

เป็นตราสารดอ้ยสิทธิกว่าตราสารหรือภาระผูกพนัอื่นๆ ท่ีมีอยู่ของผูอ้อกตราสารซ่ึงอาจไดร้บัการค ้าประกนัจาก

ทรพัยสิ์นทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของผูอ้อกตราสาร นอกจากน้ี ผูอ้อกตราสารดงักล่าวอาจไม่ไดใ้หค้ ารบัรองทาง

การเงิน (financial covenants) ใดๆ หรืออยู่ภายใตข้อ้จ ากดัเกี่ยวกบัการก่อหน้ีเพิ่มเติมใดๆ ซ่ึงส่งผลใหค้วาม

เส่ียงจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวของกองทุนสูงขึ้ น 

มูลค่าตลาดของตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment 

Grade) หรือ ไม่ไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) เหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะสะทอ้นถึงพฒันาการของ

ธุรกิจมากกว่าตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้ซ่ึงจะตอบสนองกบั

ความผนัผวนของระดบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดโดยทัว่ไปเป็นหลกั และมีแนวโน้มท่ีจะมีความอ่อนไหวกบัสภาวะ

เศรษฐกิจมากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้บริษัทท่ีออกตรา

สารเหล่าน้ีมกัจะมีหน้ีสูง (highly leveraged) และอาจจะไม่มีวิธีการจดัหาเงินทุนในรูปแบบอื่น ดงัน้ัน จึงมีความ

เป็นไปไดท่ี้การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจครั้งใหญ่อาจมีผลกระทบต่อตลาดส าหรับตราสารประเภทน้ีอย่าง

รา้ยแรง และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของตราสารประเภทน้ี นอกจากน้ี มีความเป็นไปไดท่ี้ภาวะ

เศรษฐกิจตกต า่อาจมีผลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่อความสามารถของผูอ้อกตราสารท่ีจะช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

ท าใหม้ีความเส่ียงจากการผิดนัดของตราสารดงักล่าวมากขึ้ น 

2.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) 

ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียโดยทัว่ไปอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อการลงทุนและโอกาสการ

ลงทุนของกองทุน อีกทั้งอาจมีผลกระทบรา้ยแรงอย่างมีนัยส าคญัต่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของกองทุนและ

อตัราผลตอบแทนของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน  
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โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและ

ตามปกติ ตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อ

ราคาตราสารมากขึ้ นเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม กองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุน

และจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงท าใหม้ีความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยู่ใน

ระดบัต า่ 

3.  ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาดเกิดจากการท่ีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ้ น

ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี การลงทุนของกองทุนจะไดร้บัผลกระทบจากสภาวะ

เศรษฐกิจและภาวะตลาดโดยทัว่ไป เช่น ดอกเบ้ีย ความสามารถในการจดัหาสินเช่ือ การผิดนัดช าระหน้ี อตัรา

เงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย (รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัการจดัเก็บ

ภาษีส าหรับการลงทุนของกองทุน) อุปสรรคทางการคา้ การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา และสถานการณ์

ทางการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ (รวมถึงสงคราม การก่อการรา้ยหรือปฏิบัติการดา้นความ

มัน่คง) ปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อระดับและความผันผวนของราคาของตราสารทางการเงิน และสภาพ

คล่องของการลงทุนของกองทุน ความผนัผวนหรือการขาดสภาพคล่องอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ

ท าก าไรของกองทุน หรือก่อใหเ้กิดความสูญเสียแก่กองทุนได้ กองทุนอาจต้องด ารงฐานะซ้ือขาย ( trading 

positions) เป็นจ านวนมาก ซ่ึงอาจท าใหก้องทุนไดร้ับผลกระทบอย่างรา้ยแรงจากระดับความผันผวนในตลาด

การเงิน ดงัน้ัน หากกองทุนถือครองตราสารไวม้ากเท่าใด โอกาสของความเส่ียงก็ยิ่งสูงขึ้ น อย่างไรก็ตาม กองทุน

จะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีอายุคงเหลือใกลเ้คียงกบัอายุโครงการ ซ่ึงจะท าใหค้วามเส่ียงจากความผนัผวน

ของราคาตราสารต า่ 

4.  ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและค่าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุนในประเทศต่างๆ ซ่ึงอาจ

มีความเกี่ยวขอ้งกบัสกุลเงินตราต่างๆ ดังน้ัน ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อ

มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

เงินท่ีลงทุนในกองทุนและสกุลเงินท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันจะเป็นสกุลเงินบาท ดังน้ัน จึงท าใหผู้ ้

ลงทุนมีความเส่ียงในดา้นความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัสกุลเงินของประเทศท่ีกองทุนไป

ลงทุน ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัสกุลเงินในการไปลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบ

ในทางลบต่อมลูค่าของการลงทุนของกองทุน หรือรายไดจ้ากการลงทุนของกองทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในต่างประเทศได ้โดยลงทุนในธุรกรรม

อนุพนัธท์างการเงินอา้งอิงอตัราแลกเปล่ียน เพื่อแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทในอตัราท่ีตก

ลงกนัไว ้ณ วนัท าสัญญา อย่างไรก็ตาม ถึงแมจ้ะมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงก็

อาจจะไม่สามารถป้องกันความเส่ียงไดท้ั้งหมด และเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนท่ีดีขึ้ นหากตลาดฯ ไม่

เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณไ์ว ้ 

6.  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารซ่ึงกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments) 

การขาดสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุนเกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่ายตราสารน้ันๆ ไดใ้น

ราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร เพื่อน าเงินมาช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เน่ืองจากกองทุนอยู่

ภายใตข้อ้จ ากดัและขอ้ก าหนดการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์นท่ีลงทุน ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของ

ทรพัยสิ์นดงักล่าว และตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศท่ีกองทุนเขา้ลงทุน ขอ้จ ากดัและขอ้ก าหนดการ

จ าหน่ายจ่ายโอนดังกล่าวอาจเป็นการควบคุมหรือจ ากัดสภาพคล่องของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน และอาจมี

ผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินท่ีลงทุน อีกทั้งอาจไม่มีตลาดรองส าหรับทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนตลอด

ระยะเวลาท่ีลงทุน นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีตลาดรอง ราคาในตลาดรองอาจจะต า่กว่าราคาเสนอขาย (Issue Price) 
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หรือราคาท่ีกองทุนซ้ือทรัพยสิ์นดังกล่าว ทรัพยสิ์นท่ีเสนอขายอาจอยู่ภายใตข้อ้จ ากัดการโอนบางอย่าง และ

สามารถโอนใหแ้ก่ผูร้บัโอนบางรายเท่าน้ัน 

การซ้ือขายตราสารทางการเงินท่ีขาดสภาพคล่องมกัจะตอ้งใชเ้วลา และมีค่าธรรมเนียมนายหน้า หรือส่วนลด

ส าหรับผูค้า้ (dealer discounts) และค่าใชจ้่ายในการขายอื่นๆ สูงกว่าการซ้ือขายตราสารการเงินท่ีสามารถซ้ือ

ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์การขาดสภาพคล่องในบางตลาดยงัอาจก่อใหเ้กิดความสูญเสียอย่างมากแก่กองทุน

และผูล้งทุนเป็นครั้งคราว นอกจากน้ี มลูค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนซ่ึงน ามาใชใ้นการค านวณมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้ัน อาจมิใช่มลูค่าท่ีกองทุนจะไดร้บัจริงเมื่อมีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

เน่ืองจากกองทุนน้ีอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) หรือ ท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท าใหม้ีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง

ของตราสารท่ีกองทุนลงทุน มากกว่าการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับท่ีสามารถ

ลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเส่ียงด้านน้ีลงได้จากการเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีอายุ

ใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสารน้ัน จึงท าใหค้วามเส่ียงดา้นน้ีอยูใ่นระดบัต า่ 

7.  ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สญัญาไม่สามารถจา่ยเงินตามภาระผกูพนัเม่ือครบก าหนดเวลา  

ความเส่ียงขั้นพื้ นฐานอย่างหน่ึงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนของกองทุนคือความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงหมายถึงความ

เส่ียงท่ีผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุน สถาบนัผูร้บัฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทุน จะไม่สามารถช าระเงินใหแ้ก่

กองทุนไดเ้มื่อถึงก าหนดช าระ ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าวเกิดจากปัจจยัต่างๆ อาทิเช่น พฒันาการในทางลบของธุรกิจ 

การเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัหรือสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต า่ ดังน้ัน ถึงแมว้่าบริษัทจัดการจะ

คาดหมายว่าผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุน สถาบนัผูร้บัฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทุนเหล่าน้ีจะมีความมัน่คง 

แต่องคก์รเหล่าน้ีอาจประสบกบัการขาดทุน ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีการเปล่ียนแปลงขององคก์รอยา่งมี

นัยส าคญั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและความสามารถในการช าระหน้ีขององคก์รใหแ้ก่กองทุนได ้ 

เน่ืองจากกองทุนน้ีอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) หรือท่ีไม่ไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท าใหม้ีความเส่ียงดา้นความมัน่คง

ของคู่สญัญามากกว่าการลงทุนในกองทุนท่ีจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทุนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการเลือกลงทุนในตราสารหน้ีหรือสถาบนั

ผูร้บัฝากเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ และผูอ้อกตราสารหน้ีหรือสถาบนัผูร้บัฝากเงินมีความสามารถในการช าระหน้ีอยู่

ในขัน้ดีตามประวติัการด าเนินการขององคก์รดงักล่าว 

อีกทั้ง คู่สญัญาตามธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงท่ีกองทุนเขา้ท าอาจมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีดอ้ยลง 

จึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผูกพนั เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนั

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน ดังน้ัน ในกรณีท่ีคู่สัญญาตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าวของ

กองทุนไม่สามารถด าเนินการไดต้ามสญัญาประเภทอื่น ผูล้งทุนอาจไดร้บัผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการจะเขา้ท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวกบัธนาคารพาณิชยท่ี์

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) และมีการวิเคราะหแ์ละ

พิจารณาความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาในการท าธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะหอ์ย่างต่อเน่ือง จึงท าให้

ช่วยลดความเส่ียงจากคู่สญัญาดงักล่าวได ้

8.  ความเสี่ยงจากธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง (Basis Risk) 

กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมอนุพนัธเ์พื่อการบริหารความเส่ียง เพื่อท่ีจะ (1) ป้องกนัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้ น

ในมูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นของกองทุน อนัเน่ืองมาจากความผันผวนในตลาดและการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตรา (2) คุม้ครองผลก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้ นจริง (unrealized gains) บนทรัพยสิ์นของกองทุน (3) 

เอื้ ออ านวยต่อการขายและการลงทุนใดๆ ดงักล่าว (4) เพิ่มหรือรกัษาผลตอบแทน ส่วนต่างหรือผลก าไรจากการ

ลงทุนในกลุ่มทรพัยสิ์นของกองทุน (5) ป้องกนัความเส่ียงจากการซ้ือขายเพื่อเก็งก าไรจากการเพิ่มขึ้ นหรือลดลง

ของราคา (directional trade) (6) ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนบนตราสารทางการเงินใดๆ 
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ของกองทุน (7) ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากราคาท่ีเพิ่มสูงขึ้ นของตราสารทางการเงินท่ีกองทุนคาดหมายว่า

จะเขา้ซ้ือในอนาคต (8) การด าเนินการเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร กองทุนไม่มีความ

จ าเป็นตอ้งป้องกนัความเส่ียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นการเฉพาะส าหรบัธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึง หรือกลุ่มทรพัยสิ์น

ของกองทุนโดยทัว่ไป ถึงแมว้่ากองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงเพื่อท่ีจะลดความเส่ียง ธุรกรรมน้ัน

อาจส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนตกต า่ลงกว่าในกรณีท่ีกองทุนไม่ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมป้องกนัความ

เส่ียงน้ัน เน่ืองจากสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนเขา้ท าเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาแตกต่าง

ไปจากผลตอบแทนท่ีกองทุนตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงจากการท่ีผูจ้ดัการกองทุนค านวณสดัส่วนในการป้องกนั

ความเส่ียงท่ีเหมาะสมส าหรบักองทุน แต่ทั้งน้ี แมม้ีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงก็

อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงไดท้ั้งหมด และอาจท าใหก้องทุนเสียโอกาสในการรบัผลตอบแทนท่ีดีขึ้ น หาก

ตลาดฯไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณไ์ว ้

9.  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง นโยบายการเงินการคลงั หรือสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) 

ความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศน้ันๆ เช่น การเปล่ียนแปลง

ทางดา้นการเมือง การเปล่ียนแปลงทางดา้นนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จ ากดั

ทางดา้นกฎหมาย และการท าธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะท าการวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่าง

สม า่เสมอ 

10. ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัตวักลางทอ้งถ่ินและผูด้แูลทรพัยส์ิน  

ธุรกรรมบางอยา่งของกองทุนอาจตอ้งด าเนินการผ่านนายหน้า ธนาคารหรือหน่วยงานทอ้งถ่ินอื่นๆ ท าใหก้องทุน

มีความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการผิดนัด การลม้ละลาย ความประมาทเลินเล่อหรือการฉอ้ฉลของตวักลาง นายหน้า 

หรือหน่วยงานเหล่าน้ัน นอกจากน้ี กองทุนยงัตอ้งพึ่งพาระบบการธนาคารท่ีมีความเหมาะสมเป็นการทัว่ไปของ

ประเทศท่ีกองทุนไปลงทุนผ่านนายหน้า หรือตวักลางดงักล่าว 

ทรพัยสิ์นของกองทุนอาจอยู่ในบญัชีหน่ึงหรือหลายบญัชีซ่ึงผูดู้แลทรพัยสิ์น (Custodians) เปิดไวส้ าหรบักองทุน 

ผูดู้แลทรัพยสิ์นเหล่าน้ีอาจตั้งอยู่ในต่างประเทศ จึงมีความไม่แน่นอนว่าทรัพยสิ์นของกองทุนจะไดร้ับความ

คุม้ครองหรือไม่ในกรณีท่ีผูดู้แลทรพัยสิ์นดงักล่าวลม้ละลายหรือมีเหตุการณอ์ื่นในท านองเดียวกนั ซ่ึงอาจส่งผลให้

กองทุนไม่ไดร้บัคืนทรพัยสิ์นท่ีฝากไวก้บัผูดู้แลทรพัยสิ์นดงักล่าวและท าใหผู้ล้งทุนตอ้งสูญเสียเงินลงทุนในส่วนน้ัน  

11. ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

เน่ืองจากกองทุนน้ีมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน

ภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าใหก้องทุนไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและน าเงินกลบัเขา้มา

ในประเทศได ้ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

12. ความเสี่ยงทางดา้นภาษีอากร (Tax Risk) 

ผูล้งทุนพึงตระหนักว่าอตัราภาษีและหลกัเกณฑก์ารจดัเก็บภาษีสามารถเปล่ียนแปลงไปไดทุ้กเมื่อ บริษัทจดัการมี

ความประสงคท่ี์จะใหก้ารด าเนินการทั้งหมดเท่าท่ีจะเป็นไปไดข้องกองทุนเป็นไปในลกัษณะท่ีจะไม่ท าใหถื้อไดว้่า

กองทุนมีสถานประกอบการอยู่ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย ทั้งน้ี ผลตอบแทนท่ีกองทุนมีสิทธิไดร้บัอาจ

ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและเสียภาษีก าไร (ส่วนทุนหรืออื่นๆ) ท่ีไดร้บัจากการขายทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนหรือ

จากการโอนเงินลงทุน ทั้งน้ี กฎหมายภาษีในประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุนอาจเปล่ียนแปลงเป็นครั้งคราวและมี

ผลกระทบต่อผูล้งทุน ผูล้งทุนตอ้งรบัภาระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากภายในและภายนอกประเทศ

ทั้งหมด (ซ่ึงรวมถึงภาษีการโอน อากรแสตมป์ ภาษีอื่นๆ หรือค่าใชจ้่ายท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนั) ท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัการลงทุนของกองทุน 
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กองทุนอาจถูกเรียกเก็บภาษีเงินได ้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีอื่นๆ ในประเทศท่ีมีการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนมีทั้งผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนั จึงมีความเป็นไปไดท่ี้โครงสรา้งการลงทุนแบบหน่ึงจะ

ส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนบางรายไม่สามารถ (1) ไดร้ับประโยชน์จากอนุสญัญาดา้นภาษีซ่ึงประเทศไทยท ากบั

ประเทศท่ีมีการลงทุน หรือ (2) เรียกรอ้งเครดิตส าหรบัภาษีเงินไดแ้ละภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าว ดงัน้ัน ในการ

เลือกรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมส าหรบักองทุน บริษัทจดัการอาจพิจารณาวตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุน

โดยรวม มิใช่วตัถุประสงคก์ารลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดรายหน่ึง 

13. ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการคิดภาษี ณ ที่จา่ยตามกฎหมาย FATCA 

Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็นกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกาท่ีมีการบญัญติั

และมีผลบังคับใชใ้นปัจจุบัน ภายใตก้ฎหมาย FATCA อาจมีการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราท่ีสูงถึงรอ้ยละ 30 

ส าหรบัการจ่ายดอกเบ้ียและเงินปันผลท่ีมีแหล่งท่ีมาจากประเทศสหรฐัอเมริกาซ่ึงเกิดขึ้ นตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557 ใหแ้ก่สถาบันการเงินต่างประเทศ และเงินรายรับทั้งหมด (gross proceeds) ท่ีสถาบันการเงิน

ต่างประเทศไดร้บัจากการขายทรพัยสิ์นท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัสหรฐัอเมริกาบางประเภทซ่ึงเกิดขึ้ นตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2560 ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินต่างประเทศดงักล่าว (ซ่ึงรวมถึงกองทุน) ไม่ไดเ้ขา้ท าและปฏิบติั

ตามความตกลงกับกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (U.S. Internal Revenue Service หรือ “IRS”) เวน้แต่ 

สถาบนัการเงินต่างประเทศน้ันไดร้บัการยกเวน้หรือถือว่าไดป้ฏบิติัตามกฎหมายดงักล่าวแลว้ 

เพื่อหลีกเล่ียงภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าว กองทุนอาจเขา้ท าความตกลงกบั IRS (“ความตกลงกบั IRS”) กองทุน

คาดว่าความตกลงกบั IRS จะก าหนดใหก้องทุนตกลงท่ีจะ (1) ขอรบัขอ้มูลเพื่อระบุตวับุคคลบางอย่างเกี่ยวกบัผู ้

ถือหน่วยลงทุน เพื่อพิจารณาว่าผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น U.S. Person หรือนิติบุคคลต่างชาติซ่ึงถือหุน้โดย U.S. 

Person หรือไม่ และเพื่อใหข้อ้มูลระบุตัวบุคคลเกี่ยวกบัผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ IRS เป็นระยะ (2) ปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและขอ้ก าหนดอื่นๆ เพื่อท่ีจะปฏิบัติตามภาระผูกพนัในการรายงานขอ้มูล

ตามความตกลงกบั IRS ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดไม่ปฏบิติัตามค ารอ้งขอเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูตามท่ี

ก าหนดไวใ้นความตกลงกบั IRS จากกองทุน หรือบริษัทจดัการ  บริษัทจดัการอาจจ าเป็นตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายสูง

ถึงรอ้ยละ 30 จากการช าระเงิน (ซ่ึงรวมถึงเงินปันผลและจ านวนเงินไถ่ถอน) ซ่ึงมีขึ้ นตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2560 ท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มลู หรือผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึง

เป็นสถาบนัการเงินท่ีมิไดม้ีความตกลงกบั IRS ท่ีมีผลบงัคบั (กล่าวคือ ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินท่ี

ไม่เขา้ร่วมในการท าความตกลงกบั IRS) เวน้แต่ สถาบันการเงินน้ันไดร้ับการยกเวน้หรือถือว่าไดป้ฏิบัติตาม

กฎหมายแลว้ ทั้งกองทุน บริษัทจัดการจะไม่ช าระเงินเพิ่มเติมใดๆ เพื่อชดเชยใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนส าหรับ

จ านวนเงินใดๆ ท่ีถูกหกัตามกฎหมาย FATCA นอกจากน้ี ยงัมีความเป็นไปไดท่ี้บริษัทจดัการอาจตอ้งจดัใหม้ีการ

จ าหน่ายหรือโอนหน่วยลงทุนซ่ึงถือโดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว

ตามท่ีบริษัทจัดการรอ้งขอตามเง่ือนไขในความตกลงกับ IRS ของกองทุน และจ านวนเงินสุทธิท่ีไดจ้ากการ

จ าหน่ายหรือโอนน้ันอาจจะน้อยกว่าราคาตลาดยุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายหรือโอนโดยทัว่ไป 

อยา่งไรก็ดี ภาระผูกพนัท่ีมีแหล่งท่ีมาจากประเทศสหรฐัอเมริกาซ่ึงยงัคงคา้งอยู ่ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

และภาระผูกพนัท่ีมีแหล่งท่ีมาจากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงยงัคงคา้งอยู่ในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 

2557 หรือวนัท่ีตรงกบัหกเดือนหลงัจากการประกาศใชข้อ้บงัคบั US Treasury regulations ว่าดว้ยการหกั ณ ท่ี

จ่ายส าหรบักลุ่มเงินประเภท "foreign passthru payments" (แลว้แต่ว่าวนัใดเกิดขึ้ นภายหลัง) โดยภาระผูกพนั

ดังกล่าวไม่ไดม้ีการแกไ้ขหรือถือว่าออกใหม่ ภายหลังจากวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ภาระผูกพนัเหล่าน้ี

เรียกว่า "Grandfathered Obligations") จะไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของการหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA อยา่งไรก็

ตาม ภาระผูกพันซ่ึงถือว่าเป็นภาระผูกพันประเภททุน และภาระผูกพันประเภทหน้ีซ่ึงไม่มีก าหนดระยะเวลา

แน่นอน (เช่น เงินฝากออมทรพัยแ์ละเผ่ือเรียก) ไม่มีสิทธิไดร้บัการยกเวน้ (grandfathering) จากการหกัภาษี ณ 

ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA  
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นอกจากน้ี ถา้กองทุนตดัสินใจท่ีจะไม่เขา้ท าความตกลงกบั IRS กองทุนอาจถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 

30 ส าหรบัเงินบางประเภทท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุน 

ท่ีผ่านมา ประเทศสหรฐัอเมริกาไดเ้ขา้ท าความตกลงระหว่างรฐับาล ( intergovernmental agreements) ("ความ

ตกลง IGA") หลายฉบบัท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย FATCA ซ่ึงถา้ประเทศไทยเขา้ท าความตกลง IGA กบัสหรฐัอเมริกา 

กองทุนอาจไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ท าความตกลงกบั IRS แต่อาจจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีประเทศไทยตราขึ้ นเพื่อ

อนุวตัรใหเ้ป็นไปตามความตกลง IGA น้ัน  

บริษัทจดัการไม่สามารถรบัรองไดว้่าการช าระเงินใหแ้ก่กองทุนในส่วนท่ีเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นของกองทุน ซ่ึงรวมถึง

ทรพัยสิ์นท่ีลงทุน จะไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของการหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ถา้การช าระเงินใหแ้ก่กองทุนใน

ส่วนท่ีเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นของกองทุนตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของการหกั ณ ท่ีจ่าย ก็อาจส่งผลใหม้ีการไถ่ถอนทรพัยสิ์น

ท่ีลงทุนก่อนก าหนดตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน นอกจากน้ี ถึงแมว้่า ผู ้

ลงทุนในกองทุนจะไดป้ฏิบัติตามการรอ้งขอขอ้มูลระบุตัวบุคคลและยินยอมใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการน าส่ง

ขอ้มูลดังกล่าวใหแ้ก่ IRS แต่การช าระเงินใหแ้ก่กองทุนก็ยงัอาจถูกหัก ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ได ้หาก

ตวักลางท่ีถือทรพัยสิ์นอยู่แทนกองทุนตอ้งถูกหกั ณ ท่ีจ่าย เน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย FATCA ดงัน้ัน ผู ้

ถือหน่วยลงทุนควรปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาทางดา้นภาษีของตนเกี่ยวกบัภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย  FATCA 

ท่ีอาจเกิดขึ้ นกบักองทุน ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุน 

14. ความเสี่ยงจากภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยส าหรบัทรพัยส์ินท่ีลงทุน (Withholding Tax) 

บริษัทจดัการไม่สามารถรบัรองไดว้่าจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากเงินท่ีพึงช าระใหแ้ก่กองทุนในส่วน

ท่ีเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีลงทุน นอกจากน้ี การช าระเงินใหแ้ก่ตวักลางหรือกองทุนในส่วนท่ีเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีลงทุน

อาจถูกหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ในอตัราสูงถึงรอ้ยละ 30 หากกองทุนหรือตวักลางไม่ปฏิบติัตามการ

รอ้งขอขอ้มูลระบุตัวบุคคล เพื่อใหคู้่สัญญาของกองทุนหรือตัวกลางสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย  FATCA ได ้ซ่ึง

รวมถึงความตกลงกบั IRS ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

นอกจากน้ี แมว้่าในเวลาท่ีกองทุนเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นใดๆ จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุนเกี่ยวกบัทรพัยสิ์น

ท่ีลงทุนดังกล่าว จะไม่ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย แต่ในอนาคตกฎหมายภาษีท่ีเกี่ยวขอ้งอาจเปล่ียนแปลงไป ท าให้

จ านวนเงินท่ีช าระตามทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนดังกล่าวตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หรือถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใน

อตัราท่ีสูงขึ้ นอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงใดๆ ในกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือการตีความ

กฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บังคับดังกล่าว ซ่ึงลูกหน้ีท่ีเกี่ยวขอ้งไม่ผูกพันท่ีจะตอ้งชดเชยใหก้ับกองทุน ในกรณี

ดงักล่าว กองทุนอาจจะไม่สามารถรบัประโยชน์จาก (ก) อนุสญัญาภาษีซอ้นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศท่ีท า

การช าระเงิน หรือ (ข) กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบันในประเทศของลูกหน้ีท่ีเกี่ยวขอ้งของกองทุน ในกรณีท่ี

กองทุนไดร้บัช าระดอกเบ้ียจากจ านวนเงินสุทธิภายหลงัจากท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแลว้ เงินปันผลหรือผลตอบแทนท่ี

พึงช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนก็จะถูกก าหนดโดยอา้งอิงจากจ านวนเงินรบัสุทธิดังกล่าว ซ่ึงภาษีดังกล่าวจะลด

จ านวนเงินท่ีสามารถน าไปช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิไดร้ับจ านวนเงิน

เพิ่มเติม (grossed-up amounts) เพื่อชดเชยภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายน้ัน 
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก  1,000,000 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป    ไม่ก าหนด 

 

ผูล้งทุนท่ีประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุน สามารถติดต่อไดท่ี้ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั โทร. 0 2673 3888 และรายช่ือ

ตวัแทนจ าหน่ายตามตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

ทั้งน้ี ส าหรับระยะเวลาซ้ือขายครั้งแรกเร่ิมตั้งแต่วันท่ี 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562 ในเวลาเร่ิมท าการของ

บริษัทจดัการ และธนาคารถึงเวลา 15.30 น. และบริษัทจดัการไมไ่ดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เน่ืองจากเป็นการเสนอขายครั้งเดียว 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจ านงในการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน 

 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช าระเป็นเงินสด 

หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้ง

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการ

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

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์ 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่

จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย

เพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็น

เงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด โดยผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชี

เงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกร

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนก าหนด 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผู ้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัท่ี

ใหบ้ริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชีรบัช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือ

ว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หากมี

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ิน

ฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าว

และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผูถื้อหน่วยลงทุนทุก 

3 เดือน ทั้งน้ี การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัจะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลัก 

และดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดวนัรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรกน้อยกว่าหรือเกนิ

กว่า 3 เดือนนับจากวนัท่ีจดทะเบียนได้ และจะประกาศหรือแจง้วนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบ ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายในก าหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาใน

การรบัซื้ อคืนอาจเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดลุยพินิจของผูล้งทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่   50 บาท  

 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกขอ้ความในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนระบุ

รายละเอียดและความจ านงใหค้รบถว้น ชดัเจน แลว้น าค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ 

(ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท า

การถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบรกิาร K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี 

www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดยสามารถ

สมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดยสามารถ

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

 

ส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัหลงัเวลา 14.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท ารายการ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 
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ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนและไดท้ ารายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้

เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการไม่ขาย ไม่รบั

ซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดย

ค านวณจากราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดย

คูณจ านวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ย

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน  

 

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมี

จ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนมีมูลค่าต า่กว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต า่ บริษัทจดัการอาจด าเนินการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมี

อยู่ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ตามจ านวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข

ขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซื้ อไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

1. บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 

ทั้งน้ี การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัดงักล่าวจะท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง  

2. การพิจารณาจ านวนเงินและการจ่ายเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติัจะขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

จดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัจากการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลกั 

และ/หรือจากก าไรสุทธิ และ/หรือก าไรสะสมของกองทุน  

3. บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  

4. บริษัทจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นเกณฑใ์น

การค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอ

เปิดบญัชีกองทุน  
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5. ในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยเมื่อครบอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่

ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะรบัซ้ือคืนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ียหรือจากเงิน

ตน้ของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นตามท่ีกองทุนลงทุน หลงักนัเงินส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี) 

 

โดยในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคาขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง 

 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีบริษัทจัดการ

พิจารณาเห็นว่าการไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัครั้งน้ันๆ เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ผูส้ัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะอนุญาต

เป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณี

ท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

 

บริษัทจัดการจะช าระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนโดยปกติภายใน 5 วันท าการ

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

โดยบริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

จะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ีส านักงาน

ของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งใน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซ่ึงวนัหยุดท าการดังกล่าวหมายรวมถึง วนัหยุดท าการของ

กองทุนหลกั วนัหยุดท าการของประเทศ/ตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกัลงทุน และ/หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/

หรือ วนัหยุดท าการของตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย วนัหยุดท าการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดท าการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

1.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) ผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าใบค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 
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2. สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน(ออก) ผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ต

กสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวันท าการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) ผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดย

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ท่ี App Store ( iOS) และ Play Store 

(Android) 

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนได้ทุกวันท าการซ้ือขายภายในระยะเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด ส าหรับการสัง่

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรบัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชัว่คราวผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) 

บริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไดท้ ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุน (ถา้มี)  

 

สิทธิในหน่วยลงทุน  

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางไดร้บัช าระเงินค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลักทรพัยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้งโดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่า
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หรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงาน

การชดเชยราคา  

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์ังต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ 

โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 

ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการ

แทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขาย

คืนก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้  

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา้ไดใ้น

สาระส าคญั 

2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตนอนั

เน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดั

จ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 

3 วนัท าการ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณี

หน่ึง ดงัน้ี 

1. ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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2. กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู ้

ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

3. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะ

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู ้

ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคล

ดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

ช่องทางที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ 

และขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888  

http://www.kasikornasset.com/
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการมี

ดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เครื่องมือการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก ่สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี

เกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ

ปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Swing 

Pricing) (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

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

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อยา่งไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ี

วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืน

หน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอัตรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการน้ัน 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะ

พิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุน

ปลายทาง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะเรียกเก็บ

ในอัตราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

(swing pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งก าหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ย

สูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing 

Threshold โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์อง

กองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่น

ใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริง

ท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได้  เพื่อให้สามารถ

ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 
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2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วนของ

มูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 

Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด  โดยท่ีมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมลูค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

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. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ

พิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน  ทั้งน้ีบริษัท

จดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

การใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ

บางส่วนของวนัท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้

น้ัน ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

พิจารณาใชอ้ตัรา Swing Factor ในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการ

ในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้
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ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และก าหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัท

จดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ

การประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า  

ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค านวณจากมูลค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถก าหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

(2) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม การ

ใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนใน

กองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกบั

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝัง่ใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน ADLs 

threshold ท่ีบริษัทจัดการก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาก าหนดอัตราการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีท า

รายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกิน

อัตราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวน

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและ
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หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ ADLs 

ในวันท าการน้ัน แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันท าการ น้ันไม่

สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย

ลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณาก าหนด

อัตรา ADLs ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ  ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จะตอ้ง

แจง้บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร 

ต้นทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัท

จดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข 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
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เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกันผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จากตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีท าใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิบติักบัค าสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัค าสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีท ารายการดว้ย 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

จะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ี

ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

กองทุนปลายทางได ้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะก าหนด

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการใน

การพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัท าการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 

Threshold ได ้บริษัทจดัการมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย
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สินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน 

หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ

ภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้

สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 

เทียบกับ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจัดการ

ก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช้ 

Redemption Gate 

4. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการใน

วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกใหม่

ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้มื่อบริษัท

จดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการยกเลิกค าสัง่ดงักล่าว และเมื่อบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัทจดัการจะ

เปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ท่ี

ประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพ

คล่องอื่นได ้

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรับลดไดไ้ม่ต า่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นต า่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่

เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การ

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

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีถูกยกเลิกค าสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการน้ัน 
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 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะ

ก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน และก าหนดระยะเวลา

ท่ีจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ

หลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจัดการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจ าเป็น

ตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

รวมทั้งกรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี

เกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยส าคญั 

1. ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวม 

2. มีเหตุการณ์ท่ีท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

3. มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
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สิทธิและขอ้จ  ากดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ขอ้จ  ากดัการใชส้ิทธิออกเสียง 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ

หน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็ม

ตามจ านวนท่ีถืออยู ่

 

ขอ้จ  ากดัในการโอน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ 

 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้ับโอน

ภายใน 30 วนันับแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้ับโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบัญชีแสดงสิทธิตาม

ก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน

กรณีดงัต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ก าหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

 

การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้จองซ้ือหรือผู ้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็น

หลักฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือใน

บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

กองทุนรวม 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้

สิ ท ธิ อ อ ก เ สี ย ง ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม ผู ้ 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) 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

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

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ  

ไม่มี 

 

การวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่

ของบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุน  

รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์   กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ  

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

 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ 

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

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุกนัตยา  

พสุหิรญันิกร 

- Master of Science in Finance 

University of Warwick,  

United Kingdom 

- ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร ์(International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives, 

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุนาวิน 

อินทรสมบตั ิ

-  Master of Business 

Administration in Finance and 

Derivatives,  

University of North Carolina at 

Chapel Hill, United States 

-  ปริญญาตรี  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- Assistant Managing Director  

Equity and Derivatives Trading Group  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Vice President  

Direct Investment  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY 

CO.,LTD 

- Chief Financial Officer,  

CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 

- Assistant Vice President  

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

- Assistant Vice President  

Investment Banking Department 

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Exploration Engineer,  

SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   

คณุชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน,  

University of Texas at Austin 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาการบญัชี (International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

คณุพีรกานต ์ศรีสุข - Master of Science in Finance, 

London School of Economics 

and Political Science (LSE),  

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Product Controller (Associate) 

Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE 

BANK (LONDON, UNITED KINGDOM) 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

-Risk & Control Analyst 

Exotic Trade Review (Equity & Rates 

Derivatives), DEUTSCHE BANK (LONDON, 

UNITED KINGDOM) 

คณุวีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย 

 ทีมบริหารความสมัพนัธธุ์รกจิลกูคา้บุคคลและสาขา ธนาคารกสิกรไทย 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

นายทะเบียนของกองทุน  

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 0 2470 1976-83 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผู ้ดูแลผลประโยชน์แลว้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี 

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

http://www.kasikornasset.com/
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นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง  

นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์ 

นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

นางสาว โชติมา กิจศิรกร  

นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

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

เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

อตัราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) 

- หน่วย CIS ลงทุนไม่เกิน ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาใน

ประเทศ 

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 30 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือ

สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ธนาคาร

พาณิชย ์บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์และ

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การท าธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ลดความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

- การท าธุรกรรม derivatives ท่ีมใิช่เพื่อการลดความ

เส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 150% ของ NAV 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

 อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง
(2)

 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง
(2)

 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง
(2)

 

ปี 64/65 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00 0.25 ไม่เปิดเสนอ

ขายหลงั IPO 

ไม่เปิดเสนอ

ขายหลงั IPO 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน (กรณีขายคืนหน่วยลงทุน

แบบปกติ) 

ไม่เกิน 1.50 1.25 1.25 1.25 

1.3. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน (กรณีรบัซื้ อคืนอตัโนมติั) ไม่เกิน 1.50 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.4. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียม

การขายของกองทุนปลายทาง แลว้แต่อตัราใดสูงกวา่ 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน  

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ 

หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็น

กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

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

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100  

ต่อปี 

0.42 0.43 0.43 

3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675  

ต่อปี 

0.03 0.03 0.03 

3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 

 ต่อปี 

0.04 0.04 0.04 

3.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(4)
 ไม่เกิน 1.0700  

ต่อปี 

0.01 0.01 0.01 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.0700%  

ของจ านวนเงินทุน

โครงการ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5. อตัราสว่นค่าใชจ้า่ยทั้งหมดตอ่มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ)(3) 

ไม่เกิน 4.8685 

ตอ่ปี 

0.50 0.51 0.51 

(1) - บริษัทจดัการอาจเพิม่อตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี นับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเพิ่มข้ึน 

 - ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนและค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนกรณีท่ีเป็นค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนจะเรียกเก็บเขา้กองทุน 

(2) ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
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(3)  มูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4)  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

 

รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยลีด ์2023A  

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

 
 

รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุน 

หรือมีไวเ้ป็นรายตวั 

 

สดัสว่นเงินลงทุนขั้นสูงตอ่มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีบริษทัจดัการตั้งไวใ้นแผนการลงทุนส าหรบักลุ่ม

ตราสาร ตาม (ง) เทา่กบั 0.00% 
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รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยลีด ์2023A หา้มขายผูล้งทุนราย

ยอ่ย กบัเกณฑม์าตรฐาน 

(1) ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทนิยอ้นหลงั  

                                   (% ต่อปี) 

ปี 2562* 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 3.37 2.00 -8.34 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** N/A N/A N/A 

ความผนัผวน (Standard deviation) ของผลการ

ด าเนินงาน 

2.10 9.94 8.51 

ความผนัผวน (Standard deviation) ของตวัช้ีวดั** N/A N/A N/A 

* ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัท าการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

 

(2) ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

  ตั้งแต่ตน้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -19.29 -10.66 -19.29 -26.92 -7.97 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน  

11.39 8.78 11.39 11.56 8.96 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของตวัช้ีวดั**  

N/A N/A N/A N/A N/A 

 

** ไม่มีตวัช้ีวดั เน่ืองจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลกัซ่ึงไม่มีตวัช้ีวดัและเป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการ โดยมีการ

บริหารจดัการแบบ buy-and-maintain เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม 

*** ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ

ด าเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown)  ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือนับตั้งแต่จดัตั้ง

กองทุน ในกรณีท่ีกองทุนจดัตั้งมาไม่ถึง 5 ปี) จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -27.42% 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จ  ากดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลกัษณต์วัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจ านวน 8 

อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัต า่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและ

ยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณม์ีความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงต า่มาก บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั 

AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัต า่ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูง

กว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี

ความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุด และมีความเส่ียงต า่ท่ีสุด มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบนอ้ยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้ม

อื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงต า่มาก มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืน

เงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ 

มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงต า่ มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบั

เครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  

 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า มี

ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบั

อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตต า่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตในระดบัน่า

ลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings) 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นส าหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกบั

ผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช ์

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบ

กบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค ้า

ประกนัโดยรฐับาล ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมสีญัลกัษณ ์“+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบั

ความน่าเช่ือถือท่ีก าหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่อาจ

เทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกวา่  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ความสามารถในการช าระ

หน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวา่ตราสารท่ีไดร้บั

การจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกวา่ 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวส าหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด”  

เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอืน่ในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทาง

การเงินท่ีออกหรือค า้ประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

โดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขัน้น้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไร

ก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี

โดยตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารอืน่ท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใน

ประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี 

มีความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหน้ีไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดบั เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติม

ต่อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรบัประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอ่ยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบั

ความน่าเช่ือถือขัน้หลกั ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสญัลกัษณต่์อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถืออนัดบั 

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

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อกตรา

สารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตรา

สารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผูอ้อก

ตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีนอ้ย

กว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจาก

ความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตรา

สารไม่สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ช าระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกจิในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

 

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

เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการช าระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-1 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 ส าหรบัเงินฝากน้ันจะมสีถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตต า่หรือน่ากงัวลและมี

ความไม่แน่นอนในความสามารถในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s บริษัท

ผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตรา

สารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มวา่จะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผู้

ออกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีนอ้ย

กว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจาก

ความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตรา

สารไม่สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ช าระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกจิในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. การลงทุนในกองทุนมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคัญซ่ึงผูล้งทุนควรพิจารณาก่อนท่ีจะเขา้ลงทุนในกองทุน 

กองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ัน บริษัทจดัการจึงไม่

มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด ์2023A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยลีด ์2023A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ไม่ไดข้ึ้ นอยูก่บั

สถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจดัการ 

2. ผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทจดัการไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทุนน้ี 

และกองทุนไม่สามารถรบัรองไดว้่ากองทุนจะบรรลุผลการด าเนินงานท่ีเทียบเคียงไดก้บัผลการด าเนินงานใน

อดีตในการจดัการกองทุน ซ่ึงบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนหรือบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ ดงัน้ัน ผู ้

ลงทุนตอ้งไม่ถือเอาผลการด าเนินงานในอดีตของบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนของบริษัทจดัการ หรือ

บริษัทในเครือแห่งใดของบริษัทจัดการมาท าการคาดหมายผลการด าเนินงานของกองทุน และต้องไม่

คาดหมายว่ากองทุนจะบรรลุผลตอบแทนในท านองเดียวกนั 

3. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ารลงทุนโดยรวม ต่อเมื่อผูล้งทุนสามารถรบัความ

เส่ียงจากการขาดทุนโดยส้ินเชิงจากการลงทุนในกองทุนเท่าน้ัน นอกจากน้ี อาจมีกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือ

บริษัทในเครืออาจมีผลประโยชน์ขดักนักบักองทุน ผูท่ี้ประสงคจ์ะลงทุนจึงควรประเมินความเส่ียงและขอ้ดี

ของการลงทุนในกองทุนน้ี นอกจากน้ี ในการพิจารณาเขา้ลงทุนในกองทุน ผู ้ลงทุนควรตระหนักถึง

ขอ้พิจารณาต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงความเส่ียงท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

4. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิง

ในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมไดท่ี้

บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน หรือ www.kasikornasset.com 

5. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู ้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

7. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

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

สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มลูไดท่ี้บริษทั

จดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

9. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ www.sec.or.th 

10. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด ์2023A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย เมื่อมีความเขา้ใจใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 

วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

11. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

12. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคา

หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

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

