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กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยลีด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Fixed-Dated High Yield 2024A Fund Not for Retail Investors : KHY24A-UI 

 

กองทุนน้ีไมถู่กจ ากดัความเส่ียงดา้นการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไป และลงทุนกระจุกตวัใน 

ตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตและสภาพคล่อง และหมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์อีกทั้งผูล้งทุนไม่

สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 4 ปี 6 เดือนได ้ดงัน้ัน หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน

ดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีรบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่าน้ัน 

 

ค าเตือน 

 

 กองทุนลงทุนในตราสารหน้ี Unrated หรือ Non-Investment Grade ในอตัราส่วนท่ีมากกว่ากองทุนทัว่ไป ผูล้งทุน

อาจมีความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียของผูอ้อกตราสารและ/หรือ

สถาบนัการเงิน และสภาพคล่องมากขึ้ น อีกทั้งตราสารหน้ีดงักล่าวมีความผนัผวนทางดา้นราคามากกว่าตราสาร

หน้ีท่ีอยู่ใน Investment Grade เน่ืองมาจากผูอ้อกตราสารมีความมัน่คงในฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยู่

ในระดับต า่ จึงอาจขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผูกพนัเมื่อครบก าหนดเวลา ส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บั

ช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ตามเวลาท่ีก าหนดไวไ้ด ้

 กองทุนมีการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio 

Management) ท าใหก้องทุนน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนอื่น จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนสูง

และรบัความเส่ียงไดสู้งกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

 ขอ้ความในหนังสือช้ีชวนมิใช่ค าแนะน าทางดา้นภาษี บัญชี กฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ขอ้มูลใดๆ ท่ีบริษัท

จัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายของบริษัทจัดการใหแ้ก่ผู ้ลงทุน (โดยลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา) มิใช่

ค าแนะน าในการลงทุนในกองทุน และมิไดเ้ป็นการรับรองหรือรับประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดจ้ากการลงทุนใน

กองทุนตามท่ีประมาณการไว ้ผูท่ี้สนใจจะลงทุนในกองทุนควรมัน่ใจว่า ตนมีความเขา้ใจในลักษณะของกองทุน

และประเมินความสามารถในการยอมรบัความเส่ียงและสถานะทางการเงินของตน ดงัน้ัน ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลู

ในหนังสือช้ีชวน ซ่ึงรวมถึงประโยชน์และความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งและวิเคราะหก์ารลงทุนในกองทุนดว้ยตนเอง ก่อน

การตดัสินใจลงทุน  

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซบัซอ้น 
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 การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความเส่ียงจากการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

เน่ืองจากเงินลงทุนในกองทุนไม่ใช่เงินฝากหรือภาระผูกพนัของธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่อผูล้งทุน และไม่ได้

รบัการค ้าประกนัจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินใดๆ 

 หน่วยลงทุนในกองทุนอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัการโอนและการขายต่อ ซ่ึงหน่วยลงทุนน้ีอาจจะโอนหรือขายต่อไม่ได ้

เวน้แต่ ไดร้ับอนุญาตตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และกฎหมาย ก.ล.ต. 

ตามท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมหรือออกใหม่เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม นอกจากขอ้จ ากดัการโอนหรือขอ้ยกเวน้ดงักล่าว ผู ้

ลงทุนอาจไม่สามารถขายหรือโอนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน

ฉบบัน้ี 
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ลกัษณะส าคญั 

 

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

4 ปี 7 เดือน  

วนัท่ีท่ีไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน 3 มีนาคม 2563 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 7 กรกฎาคม 2563 

จ  านวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ลา้นบาท บริษัทจดัการอาจเพิ่มจ านวนเงินของโครงการได้

อีกไม่เกิน 750 ลา้นบาทหรือคดิเป็นจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้ น

ไดไ้ม่เกิน 75 ลา้นหน่วย 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม  2563 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ( Feeder fund)  

ซ่ึงเป็นกองทุนรวมตราสารหน้ี แบบก าหนดอายุโครงการ 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง ทุน Lombard Odier 

Funds IV – K Income 2025, (USD) I D (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ี ทั้งท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดแ้ละต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

โดยเน้นลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน และอาจลงทุนบางส่วนในตราสารหน้ีภาครฐัเพื่อการบริหารสภาพคล่อง ซ่ึงจะ

มุ่งลงทุนในตราสารหน้ีจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศตลาดเกิดใหม่ทัว่โลก 

 

กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม  Lombard Odier Funds IV ท่ีจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก 

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

ก ากบัดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งของประเทศ

ลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซ่ึงเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 

(IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

 

กองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายออกเป็นคลาส 

(Class) ซ่ึงจะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือและมลูค่าคงเหลือขัน้ต า่ โครงสรา้งอตัรา

ค่าธรรมเนียม สกุลเงิน คุณสมบติัของผูล้งทุน หรือลกัษณะอื่นๆ ทั้งน้ี กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด ์2024A หา้ม

ขายผูล้งทุนรายยอ่ย จะลงทุนใน Class I D ซ่ึงเป็น Class ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั และมีการจ่ายผลตอบแทนสม า่เสมอ 
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โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง Class ท่ีลงทุน โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นส าคญัและไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อ

หน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปท่ีประเทศลกัเซมเบิรก์ โดยใชส้กุลเงินดอลลารส์หรฐั  

(USD) เป็นสกุลเงินหลกั ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศ

อื่นๆ นอกเหนือจากประเทศลกัเซมเบิรก์ และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลงั โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

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 รวมถึงกองทุนอาจ

ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู ้จัดการกองทุน  

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – Investment 

Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ (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 และช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทุน 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วย

ลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยต่์างประเทศได ้

หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ท าใหร้ะดับความเส่ียงของการลงทุน ( risk 

spectrum) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยู่กบัสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

30 วนั ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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นโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุน 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

ไม่จ่ายเงินปันผล 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark) 

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลกัซ่ึงไม่มีตวัช้ีวดัและเป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการ โดยมีการบริหารจดัการ

แบบ buy-and-hold เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม 

 

3. ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหน้ีในตลาดเกิดใหม่ทัว่โลกผ่านการลงทุนในกองทุนรวม

ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

   

รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  6 

 

ค าถาม/ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อยา่งไร 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่าน้ัน โดยกองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของ

หน่วยลงทุน 

1.2 กองทุนน้ีมีจ  านวนเงินทุนของโครงการเทา่ใด 

5,000 ลา้นบาท โดยสามารถเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดไ้ม่เกิน 750 ลา้น

บาท 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลา

เทา่ใด 

การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนสม า่เสมอ และยอมรับความเส่ียงไดสู้งมากกว่า 

ผูล้งทุนทัว่ไป เน่ืองจากมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้

(Non-Investment Grade) และท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ทัว่โลก และสามารถรบัความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้

1.4  ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุน 

 ผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระเงินและดอกเบ้ียตามก าหนดระยะเวลา  ซ่ึงความเส่ียงดังกล่าวอาจสูง

กว่ากองทุนประเภทตราสารหน้ีทัว่ไป เน่ืองจากกองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 กรณีท่ีกองทุนต่างประเทศไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนตราสารหน้ีท่ีกองทุนถืออยู่ในราคาท่ีเหมาะสมและ

ภายในระยะเวลาอนัสมควรเพื่อน าเงินมาช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในการจ าหน่ายจ่าย

โอนตราสารดงักล่าวตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของตราสารดงักล่าว หรือไม่มีตลาดรองส าหรบัทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนหลกัลงทุน หรือมีตลาดรอง แต่ราคาในตลาดรองอาจจะต า่กว่าราคาเสนอขายหรือราคาท่ีกองทุนซ้ือ

ทรพัยสิ์นดงักล่าว 
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 กรณีท่ีจ านวนเงินท่ีกองทุนต่างประเทศมีสิทธิไดร้บัคืนจากการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศตอ้งถูกหกั

ภาษีตามกฎหมายของต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1.5 กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

1.6 กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

1.7  กองทุนรวมตา่งประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุน ปัจจยัเสี่ยงที่ส  าคญั และผลการด าเนินงานอยา่งไร 

ลกัษณะส าคญัของ กองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025: 

ช่ือกองทุนหลกั Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 

Share Class Class I D 

วนัท่ีจดัตั้งกองทุน 20 กุมภาพนัธ ์2563 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารแห่งหน้ี 

สกุลเงิน สกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) 

การจา่ยผลตอบแทน จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน 

บริษทัจดัการ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

ISIN LU2132885802 

ตวัช้ีวดั ไม่มี 

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

 

ทั้งน้ี กองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 (กองทุนหลกั) สามารถเลิกกองทุนก่อนปี 2568 ได ้

เมื่อกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยลีด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ครบอายุโครงการ 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 

เพื่อสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหน้ีในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทัว่โลก  

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในพนัธบตัร ตราสารหน้ีท่ีจ่ายดอกเบ้ียแบบคงท่ีหรือลอยตวั ตราสารหน้ีระยะสั้นของ

ภาคเอกชน และ/หรือภาครฐั และ/หรือองคก์รทีจ่ดัตัง้หรอืสนบัสนุนโดยรฐับาลในกลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่ รวมถงึองคก์ร
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ทีร่วมกลุ่มธุรกจิหรอืท าธุรกจิหลกัอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่ ซึง่กองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารสกุลเงนิดอลลาร์
สหรฐั และอาจลงทุนเตม็จ านวนในเงนิสดและตราสารเทยีบเท่าเงนิสด รวมถงึตราสารหนี้ทีม่สีนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัเป็น
หลกัประกนั (Mortgage-backed securities) หรอืตราสารหนี้ทีม่สีนิทรพัยอ์ื่นเป็นหลกัประกนั (Asset-backed securities) 
ซึง่จะลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของการลงทุนในเงนิสดและตราสารเทยีบเท่าเงนิสด ทัง้นี้ สดัสว่นการลงทุนในเงนิสดและตรา
สารเทยีบเท่าเงนิสดจะเพิม่ขึน้เมื่อใกลค้รบอายุกองทุน 
กองทุนหลกัจะพจิารณาสดัสว่นการลงทุนตามหมวดอุตสาหกรรมหรอืภมูภิาค และอายุตราสารตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุนหลกั ซึง่อาจมกีารกระจกุตวัของผูอ้อกตราสาร 
กองทุนหลกัจะพจิารณาตราสารทีล่งทุนจากการวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐานของผูอ้อกตราสาร โดยมไิดค้ านึงถงึอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารนัน้ๆ 
กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

ทั้งน้ี กองทุนหลกัใช ้Commitment Method และ Gross Method ในการค านวณฐานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

โดยกองทุนหลกัสามารถเพิ่มสถานะการลงทุนใหม้ีมลูค่าสูงกว่ามลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (Level of Leverage) ไดไ้ม่

เกินรอ้ยละ 250 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส าหรบั Commitment Method และไม่เกินรอ้ยละ 200 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส าหรบั Gross Method  

กองทุนหลกัอาจกูย้มืเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องในการรองรบัการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือระหวา่งรอการ

ไดร้บัเงินค่าขายหน่วยลงทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มสถานะการลงทุน ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D:  

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน: ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

เก็บจริง ยกเวน้ 

 ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน: ไม่เกินรอ้ยละ 0.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ: ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

เก็บจริงรอ้ยละ 0.30 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 ค่าใชจ้่ายทั้งหมด: ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

ความเสี่ยงของกองทุนหลกั 

1) ความเส่ียงจากการขายคืนหน่วยลงทุน 

หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนมาก กองทุนหลกัจ าเป็นตอ้งขายหลกัทรพัยท่ี์ถืออยูเ่ร็วกว่าท่ีประสงคไ์ว  ้

ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อทั้งมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีถูกขายคืนและท่ีคงเหลืออยูใ่นกองทุน ทั้งน้ี การลดลงของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของบริษัทจดัการกองทุนหลกัอาจท าใหผู้จ้ดัการกองทุนหลกัไม่สามารถลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

หรือกูค้ืนผลขาดทุนตามท่ีคาดหวงัได ้ดงัน้ัน การลงทุนในกองทุนหลกัอาจไม่เหมาะกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการสภาพ

คล่อง เน่ืองจากสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนและความถ่ีในการเปิดรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนถูกจ ากดั 
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2) ความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาด 

ความผนัผวนของตลาดอาจท าใหก้องทุนหลกัขาดทุน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ีย เหตุการณท์างเศรษฐกจิและการเมือง นโยบายทางการเงินและการคลงั และการควบคุมการแลกเปล่ียน

เงิน 

3) ความเส่ียงจากอตัราภาษี 

เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัยบ์างประเภทอาจถูกจดัเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่ง

กฎหมายภาษีและวิธีปฏบิติัในการจดัเก็บภาษีในบางประเทศท่ีกองทุนหลกัไปลงทุนอาจไม่ชดัเจน และอาจมีการ

เปล่ียนแปลง ท าใหก้องทุนหลกัอาจถูกจดัเก็บภาษีเพิ่มขึ้ น 

4) ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนหลกัมีความเส่ียงท่ีมลูค่าของหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอยา่งรวดเร็วและไมเ่ป็นไปตามท่ี

คาดการณ ์ซ่ึงเกิดจากหลายปัจจยั เช่น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย สภาวะตลาด ความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน 

สถานการณท์างเศรษฐกิจ และขอ้มลูทางดา้นการเมืองและการเงิน 

5) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเพิ่มขึ้ น มลูค่าของตราสารหน้ีท่ีกองทุนหลกัลงทุนอาจมีแนวโน้มท่ีจะลดลง โดยเฉพาะตรา

สารหน้ีท่ีมีอายุตราสารยาวจะไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียมากกว่า 

6) ความเส่ียงดา้นเครดิต 

กองทุนหลกัอาจสูญเสียเงินจากการท่ีผูอ้อกหรือผูป้ระกนัตราสาร หรือคู่คา้ไม่มีความสามารถหรือไม่จ่ายเงินตน้

และ/หรือผลตอบแทน โดยตราสารทุกชนิดมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีแตกต่างกนัซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งกบัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือท่ีไดร้บั ดงัน้ันการลงทุนในตราสารท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออาจเพิ่มความเส่ียงดา้น

เครดิตได ้

7) ความเส่ียงต่อระบบ 

ความเส่ียงดา้นเครดิตอาจเกิดขึ้ นจากการผิดนัดช าระหน้ีของสถาบนัหน่ึงซ่ึงการช าระหน้ีและความตอ้งการ

ทางดา้นปฏบิติัการของสถาบนัน้ันขึ้ นกบัสถาบนัอื่นๆ ท าใหก้ารผิดนัดช าระหน้ีส่งผลกระทบต่อการช าระหน้ีของ

สถาบนัอื่นเป็นทอดๆได ้รวมทั้งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสถาบนัท่ีเป็นตวักลางทางการเงิน เช่น ตวัแทนหกั

บญัชี ส านักหกับญัชี ธนาคาร และบริษัทหลกัทรพัย ์ซ่ึงมีความเกี่ยวขอ้งกบักองทุนหลกั 
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8) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกองทุนหลกัอาจมสิีนทรพัยห์รือหน้ีสินในสกุลเงินอื่นๆนอกเหนือจากสกุลเงินหลกั กองทุนหลกัอาจไดร้บั

ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากกฎการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือการเปล่ียนแปลง

ของอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงจะส่งผลต่อมลูค่าหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล และผลตอบแทนของกองทุนหลกั โดย

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากอุปสงคแ์ละอปุทานในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ การแทรกแซงของรฐับาล และสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมอืง 

9) ความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ 

กองทุนหลกัลงทุนในตลาดเกิดใหม่ซ่ึงเป็นประเทศท่ีพึ่งเร่ิมพฒันา ท าใหม้ีความเส่ียงมากกว่าการลงทุนใน

ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ทั้งทางดา้นการจ ากดัเงินทุน สภาพคล่อง การเมือง และกฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายใน

ประเทศตลาดเกิดใหม่ยงัไม่ไดร้บัการพฒันา จึงมีความไม่แน่นอนจากทั้งตลาดในประเทศและคูค่า้ในต่างประเทศ 

10) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนไดแ้ละตราสารท่ีไม่ไดร้บัการ

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

การลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนไดแ้ละตราสารท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือท าใหก้องทุนหลกัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย เครดิต และสภาพคล่อง สูงขึ้ น ในช่วงเศรษฐกิจตกต า่

หรือช่วงดอกเบ้ียขาขึ้ น ตลาดของตราสารดงักล่าวจะไดร้บัผลกระทบและท าใหก้องทุนหลกัไม่สามารถขายตราสาร

ดงักล่าวไดแ้ละขาดสภาพคล่องในท่ีสุด อีกทั้งหากผูอ้อกตราสารผิดนัดช าระหน้ี กองทุนหลกัอาจสูญเสียเงินลงทุน

ทั้งหมดได ้

การสรุปสาระส าคญัในส่วนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 (กองทุนหลกั) ไดถู้กคดัเลือกมา

เฉพาะส่วนท่ีส าคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบั

ภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ ทั้งน้ี หากกองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใด ๆ บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั 

 

 

 

 

 

 



       

   

รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  11 

 

1.8 ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเส่ียง หรือตราสารที่มี

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note หรือ SN) 

 

1.8.1 กองทุนรวมก าหนดอตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารที่มีสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้แฝง (Structured Note) อยา่งไร 

 

ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) ในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้

หรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง เป็นดงัน้ี 

1. SN ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทยและ

เสนอขายในประเทศไทย 

2. SN ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ัน

ในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

3. OTC derivatives 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 30%หรือ 

2. น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 

 

ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) ในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ เป็นดงัน้ี 

1. การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความ

เส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

2. การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

 จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้ง ไม่เกิน 150% ของ NAV 

 

โดยรายละเอียดการค านวณมลูค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วน

การลงทุนดงักล่าว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

1.8.2 ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารทีมี่สญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ตอ่เงินทุนของกองทุนรวมเป็นอยา่งไร 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณจ์นอาจท า

ใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้แฝง อยา่งไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการ

ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบั

ภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 
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ทั้งน้ี กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) 

ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์มีผล

ต่อการช าระหน้ี (Credit event) ของสินทรพัย ์(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference 

entity) ควบคู่กบัการผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ีทุกรายท่ีกองทุนหลกัลงทุนอยู ่หรือกรณีอื่นใดท่ี

ส่งผลใหก้องทุนหลกัไม่สามารถช าระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ซ่ึงจะส่งผลใหก้องทุนหลกัถูกผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตฟ้องรอ้งใหช้ าระเงินตามภาระผูกพนัท่ีมี 

2. กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดการซ้ือขายหน่วยลงทุนอยา่งไร 

2.1 วิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

การขายหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก  1,000,000 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป    ไม่ก าหนด 

 

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

ตวัแทนจ าหน่ายตามขอ้ 4.6  

ทั้งน้ี ส าหรบัระยะเวลาซ้ือขายครั้งแรกเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ในเวลาเร่ิมท าการของ

บริษัทจดัการ และธนาคารถึงเวลา 15.30 น. 

ผูล้งทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีมิใช่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัท

จดัการไดเ้ปิดไวก้บั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จ ากดั (มหาชน) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค 

ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อม

เฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชีรบัช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือ

ว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูล้งทุนจะตอ้งลงวนัท่ีใหบ้ริษัทจัดการ

สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หากมี

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ิน

ฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าว

และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะ

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัทุก 3 เดือน โดยจะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนของ

กองทุนหลกั และดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงบริษัทจดัการอาจก าหนดวนัรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ครั้งแรกน้อยกว่าหรือเกินกว่า 3 เดือนนับจากวนัท่ีจดทะเบียนได้ และจะประกาศหรือแจง้วนัท าการรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายในก าหนดอายุ

โครงการ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืนอาจเปล่ียนแปลงได้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนรบัทราบ 

รายละเอียดการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจดัการถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 

ทั้งน้ี การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัดงักล่าวจะท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง  

2. การพิจารณาจ านวนเงินและการจา่ยเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัจะขึ้ นอยูก่บัดุลยพนิิจของบริษัท

จดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัจากการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลกั 

และ/หรือจากก าไรสุทธิ และ/หรือก าไรสะสมของกองทุน  

3. บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  

4. บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นเกณฑใ์น

การค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอ

เปิดบญัชีกองทุน  

5. ในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยเมื่อครบอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่

ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะรบัซื้ อคืนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ียหรือจากเงิน

ตน้ของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ารองส าหรบัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี) 
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โดยในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั (กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคาขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัในกรณีท่ีบริษัทจดัการ

พิจารณาเห็นว่าการไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัครั้งน้ันๆ เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ผูส้ัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นวา่เหมาะสมและจะอนุญาต

เป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ี

บริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

2.2 กรณีใดที่บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

 บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี

ถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ น

และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

(2) บุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามบทนิยามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

รวมทั้งท่ีจะประกาศและแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

(3) บุคคลท่ีปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลต่อ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหน้าท่ีเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียง

หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

อยา่งไร 

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือ

ราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคา 

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั 

 

2.4  กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ อยา่งไร 

การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยเร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณี

หน่ึง ดงัน้ี 

1. ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. กรณีท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู ้

ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมือ่บริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

3. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมวีตัถุประสงคท่ี์จะ

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู ้

ท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคล

ดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 
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2.5 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ

ประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการ

ชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรับค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ออกไปได ้

 

2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้

 

2.7 กองทุนน้ีก าหนดเง่ือนไขและขอ้จ  ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอน

ภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตาม

ก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

 

ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมผีลกระทบต่อการ

ลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
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2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบมูลคา่การลงทุนของทา่นไดอ้ยา่งไร 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดจ้าก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 

 

3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 

3.1 กองทุนน้ีมีการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้ับใบค าขอเปิดบัญชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐาน

ในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ 

หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ

หรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารับสมุดบญัชีแสดง

สิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ   

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัท

จดัการไดร้บัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจาก

บริษัทจัดการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจัดการเป็น

หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผู ้

ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อ

สัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วย

ลงทุน   

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ี

ผูล้งทุนช าระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการไดร้ับจัดสรร

หน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดง

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร   

http://www.kasikornasset.com/
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บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

3.2 กองทุนน้ีมีขอ้จ  ากดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ

หน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็ม

ตามจ านวนท่ีถืออยู ่

3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะท าไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888  หรือ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 02 230 2240-1 

 

3.4 กองทุนน้ีมีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการหรือไม่ อยา่งไร 

ไมมี่ 

 

3.5 การวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยูข่อง

บริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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

10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 

 

4.  บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุน 

4.1 รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ                                                                      
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นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์        กรรมการ        

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  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 

 

4.2 จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จ านวน 229 กองทุน 

 

4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565) 

มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,058,227,761,678.24 บาท 
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4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

กนัตยา  

พสุหิรญันิกร 

- Master of Science in Finance 

University of Warwick,  

United Kingdom 

- ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร ์(International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก

, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. กสิกร

ไทย 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   

ชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน,  

University of Texas at Austin 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาการบญัชี (International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศและ

การลงทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

พีรกานต ์ศรสีุข - Master of Science in Finance, 

London School of Economics and 

Political Science (LSE),  

United Kingdom 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Product Controller (Associate) 

Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE BANK 

(LONDON, UNITED KINGDOM) 

-Risk & Control Analyst 

Exotic Trade Review (Equity & Rates Derivatives), 

DEUTSCHE BANK (LONDON, UNITED KINGDOM) 

วีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

- ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ, 

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 

 

4.6 รายช่ือตวัแทนจ าหน่าย 

 Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย 

 

4.7 ใครเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

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

http://www.kasikornasset.com/
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4.8 ใครเป็นผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 02 230 2240-1 

นอกจากหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรกัษา

ผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

4.9 รายช่ือผูส้อบบญัชีของกองทุน 

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง  

นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์ 

นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

นางสาว โชติมา กิจศิรกร  

นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 

 

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

เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2596 0500 

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888  

http://www.kasikornasset.com/
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการมีดุลยพินิจท่ี

จะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เคร่ืองมือการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีก 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. บริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและใน

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทั

จดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขาย

สินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยั

อื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมี

อยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได้ เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายใน

เวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรบัมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถา้มี) หรือ

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – 

ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ

บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พือ่

สรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาการ

ถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกิน

อตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ี
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ระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือ

ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ีแตกต่างกนั

ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการน้ัน 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณา

ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะเรียกเก็บในอตัรา

ท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี

บริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลาย

อยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งก าหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการ

ค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing Threshold โดยมี

หลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึง
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บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยั

ท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วนของมลูค่าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ท่ี

บริษัทจัดการก าหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 

และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัท

จดัการก าหนด 

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

สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่ละครั้งท่ีใช้

เคร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุ

ไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการท่ีมี

การใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจ

เร่ืองต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวันท าการน้ัน  ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

เปล่ียนแปลงการด าเนินการใดๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท า

การน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน 

 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณาใช้

อัตรา Swing Factor ในอัตราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลาย

อยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้
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ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies 

– ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และก าหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร 

ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล

ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้

เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วนของมลูค่า

การซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า  ADLs Threshold ท่ี

บริษัทจัดการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน   ค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 

และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัท

จดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถก าหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

(2) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้

เคร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป 

เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือ

บริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

เขา้ หรือผูท่ี้ท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน ADLs threshold ท่ีบริษัท

จดัการก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนั

ได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

เขา้ หรือรายท่ีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการ

ก าหนดได ้
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2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราสูงสุด

ท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือ

ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการท่ีมี

การใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการ

ใดๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่า

เช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระ

ดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณาก าหนดอัตรา 

ADLs ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี

บริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือ

บริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึง

อาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ  ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จะตอ้งแจง้บริษัท

จดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออก

ของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ
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ภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถ

ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เค ร่ืองมือ Notice Period ร่ วมกับเค ร่ืองมือ  Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่นๆ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ว่า การ

ใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนท่ีเกิดขึ้ นในปริมาณมาก 

หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จากตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขาย

สินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีท าใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิบัติกบั

ค าสัง่ท่ีไดร้ับจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัค าสัง่ท่ีไดร้ับตามปกติในวนัท่ีท ารายการดว้ย ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจ

พิจารณาใช ้Notice Period ร่วมกับเคร่ืองมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, 

Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่นๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจัดการ

ล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่ม

หรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้า ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุ

ไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่าน

ทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุน

ปลายทางได ้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะก าหนดระยะเวลาท่ี

ตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือ

บริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอย่างใดหรือหลายอยา่ง 

ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 
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เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัท าการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์

อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ได ้บริษัทจดัการมี

หลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุน

รวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัท

จดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี

เกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption 

Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ี สดัส่วนของมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบั มลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ 

(switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch 

out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน (pro-

rata basis) ของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate 

4. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-

rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัท

จดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้มื่อบริษัทจดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการยกเลิก

ค าสัง่ดงักล่าว และเมื่อบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุน

รวม 

5. บริษัทจดัการจะท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบั

ลดไดไ้ม่ต า่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการ

จะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี 

รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด   
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2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก 

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

สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยูใ่นรายการ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกค าสัง่ทราบโดยไม่ชักชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการน้ัน 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะก าหนดเพดาน

การขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน และก าหนดระยะเวลาท่ีจะใชเ้พดานการขายคืน

หน่วยลงทุนไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือ

บริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึง

อาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings)  

บริษัทจัดการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขาย

หน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน

เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย 
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(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ

ตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น

ผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
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ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด์ 2024A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

ต่างประเทศดงักล่าวอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลกัทรพัย์และทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุน

ลงทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ดงัน้ัน กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ียอมรบัความ

เส่ียงไดสู้ง อย่างไรก็ตาม มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเส่ียง

ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงความเส่ียงดงัต่อไปน้ี 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรพัย  ์(Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ

ปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาด เงินตลาดทุน อัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้และส่งผลใหมู้ลค่าหน่วย

ลงทุนมีความผนัผวน กองทุนสามารถลดความเส่ียงของตลาดได ้โดยการกระจายสดัส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

อย่างเหมาะสมซ่ึงท าใหส้ามารถควบคุมระดบัความเส่ียงโดยรวมของกองทุนใหอ้ยู่ในอตัราท่ีเหมาะสมตามนโยบายและมี

ดุลยภาพกบัดา้นผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) เน่ืองจากกองทุนมุ่งเน้นท่ีจะลงทุนในประเทศ

ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยทัว่ไปตลาดประเทศก าลงัพัฒนาและตลาดเกิดใหม่มกัจะมีขนาดเล็กและมีสภาพ

คล่องต า่ รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และขอ้กฎหมายต่างๆ เมื่อเทียบกบัประเทศพฒันาแลว้ การ

ลงทุนในประเทศดงักล่าวจึงมกัจะเผชิญกบัความเส่ียงสูงกว่าตลาดของประเทศท่ีพฒันาแลว้ และมีอีกหลายปัจจยั อนัไดแ้ก่ 

ขอ้จ ากัดด้านการลงทุนและการน าเงินกลับเขา้ประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของตลาด 

นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จ ากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ขอ้

กฎหมายหรือขอ้จ ากดัอื่นๆในระดบัประเทศ รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการช าระราคา เป็นตน้ 

 สภาพคล่องของหลักทรัพยท์ี่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่าย

หลักทรัพยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลักทรัพยท่ี์กองทุนท าการซ้ือขาย

หลกัทรพัยอ์าจจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน ความเส่ียงขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วย

ลงทุน อย่างไรก็ดี กองทุนสามารถลดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องไดโ้ดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหลกัท่ีมีสภาพคล่อง 

และมีเง่ือนไขการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งหรือเอื้ อกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดตา่งประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ี

กองทุนมีฐานะการลงทุนอยูใ่นตลาดหลกัทรพัยข์องหลายประเทศ ซ่ึงปัจจยัหรือตวัแปรของความเส่ียงอาจจะแตกต่างไปจาก

ปัจจยัหรือตวัแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตวัของอตัราแลกเปล่ียน ปัจจยัดา้นสงัคม การเมืองและเศรษฐกิจ 

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีแตกต่างกนั ขอ้จ ากดัในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัการลงทุนจากต่างชาติ  และการ

แทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงวิธีและหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าของหลักทรัพยจ์ะขึ้ นอยู่กบัสภาพสงัคมและ

เศรษฐกิจ ทศันคติต่อการลงทุน และปัจจยัท่ีมีอยูเ่ฉพาะในประเทศน้ัน ๆ ฯลฯ แต่ทั้งน้ี ความเส่ียงจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ 

ติดตามวิเคราะหปั์จจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอยา่งสม า่เสมอและต่อเน่ือง 
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 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ ท าใหก้องทุนมี

ความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทาง

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งก าไร

ค่าเงิน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตาม

ดุลยพินิจของผู ้จัดการกองทุน ซ่ึงการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่ได้ป้องกันความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียนทั้งจ านวน ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน

อยา่งระมดัระวงัเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ ์ณ ขณะน้ันมากท่ีสุด   

 ความเสี่ยงจากกฎขอ้บังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบัความเส่ียงอนั

เน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความผันผวนของตลาด การเขา้แทรกแซงภาคเอกชนของ

รฐับาล ขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ 

ของตลาดหลักทรัพย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือ

กฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่

พรอ้มของระบบการช าระราคาและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

 ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรฐับาลของประเทศท่ี

กองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ 

การเมืองหรือสงัคม ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให ้ผูล้งทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

 ความเสี่ยงจากการใชด้ลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหลกัทรพัย ์เน่ืองจากกองทุนหลกัพึ่งพาดุลยพินิจ

และความสามารถของทีมผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน ซ่ึงแมว้่าความสามารถของทีมผูจ้ดัการ

กองทุนจะเป็นท่ียอมรับ แต่กองทุนไม่สามารถรับประกนัผลการด าเนินงานของกองทุนหรือความส าเร็จในการบริหาร

จดัการได ้ในกรณีท่ีทีมผูจ้ดัการกองทุนประสบความลม้เหลวในการบริหารกองทุน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน

ของกองทุนได ้

 ความเสี่ยงจากการรบัช าระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรบัช าระคืนเงินลงทุนจาก

ความแตกต่างทางดา้นเวลา และขั้นตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็ ดี ทางกองทุนอาจ

พิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือ ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป หรือ เงินฝากในสถาบนัการเงินตาม

กฎหมายไทย เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเส่ียงจากการรบัช าระคืนเมื่อมีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาของหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนั

ผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึง

ส่งผลใหร้าคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญั และเน่ืองจากสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการ

ประเมินมูลค่าตามราคาตลาดทุกวนั ซ่ึงอาจจะท าใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าปรบัเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอย่างมากโดย

อาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือตรงกนัขา้มกบัหลกัทรพัยท่ี์กองทุนไดล้งทุน 
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ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหน้ี 

1.  ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในตราสารที่มีอตัราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) 

กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหน้ีอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความ

น่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และท่ีไม่ไดม้ีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

(Unrated) ท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูง ตราสารเหล่าน้ีมกัมิไดม้ีการซ้ือขายอยู่ในตลาดหลักทรพัย ์และมกัมีการซ้ือ

ขายในศูนยซ้ื์อขายนอกตลาดหลกัทรพัยซ่ึ์งมีความโปร่งใสน้อยกว่า และมีส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือกบัราคา

เสนอขายท่ีกวา้งกว่า นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีผูอ้อกตราสารไม่ไดม้ีหลกัทรพัยซ้ื์อขายอยูใ่นตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งใดๆ ซ่ึงท าใหก้ารป้องกนัความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าวท าไดย้ากยิ่งขึ้ น นอกจากน้ี ผู ้

ออกตราสารท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูงมกัมีความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัสภาพธุรกิจ การเงินหรือ

เศรษฐกิจ อนัอาจท าใหผู้อ้อกตราสารไม่สามารถช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ไดต้ามก าหนดซ่ึงสูงกว่าผูอ้อกตราสารท่ี

มีผลตอบแทนต า่กว่า เน่ืองจากโดยทัว่ไป ตราสารท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูงมกัจะมีความผนัผวนสูงกว่า และอาจ

เป็นตราสารดอ้ยสิทธิกว่าตราสารหรือภาระผูกพนัอื่นๆ ท่ีมีอยู่ของผูอ้อกตราสารซ่ึงอาจไดร้บัการค ้าประกนัจาก

ทรพัยสิ์นทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของผูอ้อกตราสาร นอกจากน้ี ผูอ้อกตราสารดงักล่าวอาจไม่ไดใ้หค้ ารบัรองทาง

การเงิน (financial covenants) ใดๆ หรืออยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัเกี่ยวกบัการก่อหน้ีเพิ่มเติมใดๆ ซ่ึงส่งผลใหค้วามเส่ียง

จากการลงทุนในตราสารดงักล่าวของกองทุนสูงขึ้ น 

มูลค่าตลาดของตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment 

Grade) หรือ ไม่ไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) เหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะสะทอ้นถึงพฒันาการของ

ธุรกิจมากกว่าตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้ซ่ึงจะตอบสนองกบั

ความผันผวนของระดับอตัราดอกเบ้ียในตลาดโดยทัว่ไปเป็นหลกั และมีแนวโน้มท่ีจะมีความอ่อนไหวกบัสภาวะ

เศรษฐกิจมากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้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  

โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและ

ตามปกติ ตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อ

ราคาตราสารมากขึ้ นเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม กองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุน
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และจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงท าใหม้ีความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยู่ใน

ระดบัต า่ 

3.  ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาดเกิดจากการท่ีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ้ น

ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี การลงทุนของกองทุนจะไดร้บัผลกระทบจากสภาวะ

เศรษฐกิจและภาวะตลาดโดยทัว่ไป เช่น ดอกเบ้ีย ความสามารถในการจดัหาสินเช่ือ การผิดนัดช าระหน้ี อัตราเงิน

เฟ้อ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย (รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัการจดัเก็บภาษี

ส าหรบัการลงทุนของกองทุน) อุปสรรคทางการคา้ การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา และสถานการณท์างการ

เมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ (รวมถึงสงคราม การก่อการรา้ยหรือปฏิบติัการดา้นความมัน่คง) ปัจจยั

เหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อระดับและความผันผวนของราคาของตราสารทางการเงิน และสภาพคล่องของการ

ลงทุนของกองทุน ความผันผวนหรือการขาดสภาพคล่องอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของ

กองทุน หรือก่อใหเ้กิดความสูญเสียแก่กองทุนได ้กองทุนอาจต้องด ารงฐานะซ้ือขาย (trading positions) เป็น

จ านวนมาก ซ่ึงอาจท าใหก้องทุนไดร้บัผลกระทบอยา่งรา้ยแรงจากระดบัความผนัผวนในตลาดการเงิน ดงัน้ัน หาก

กองทุนถือครองตราสารไวม้ากเท่าใด โอกาสของความเส่ียงก็ยิ่งสูงขึ้ น อย่างไรก็ตาม กองทุนจะพิจารณาลงทุนใน

ตราสารท่ีมีอายุคงเหลือใกลเ้คียงกบัอายุโครงการ ซ่ึงจะท าใหค้วามเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสารต า่ 

4.  ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและค่าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุนในประเทศต่างๆ ซ่ึงอาจ

มีความเกี่ยวขอ้งกบัสกุลเงินตราต่างๆ ดังน้ัน ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อ

มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

เงินท่ีลงทุนในกองทุนและสกุลเงินท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันจะเป็นสกุลเงินบาท ดงัน้ัน จึงท าใหผู้ล้งทุน

มีความเส่ียงในดา้นความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัสกุลเงินของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัสกุลเงินในการไปลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบในทาง

ลบต่อมลูค่าของการลงทุนของกองทุน หรือรายไดจ้ากการลงทุนของกองทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในต่างประเทศได ้โดยลงทุนในธุรกรรม

อนุพนัธท์างการเงินอา้งอิงอตัราแลกเปล่ียน เพื่อแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทในอตัราท่ีตก

ลงกนัไว ้ณ วนัท าสัญญา อย่างไรก็ตาม ถึงแมจ้ะมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงก็

อาจจะไม่สามารถป้องกันความเส่ียงได้ทั้งหมด และเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนท่ีดีขึ้ นหากตลาดฯ ไม่

เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณไ์ว ้ 

6.  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารซ่ึงกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments) 

การขาดสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุนเกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่ายตราสารน้ันๆ ไดใ้นราคา

ท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร เพื่อน าเงินมาช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เน่ืองจากกองทุนอยูภ่ายใต้
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ขอ้จ ากดัและขอ้ก าหนดการจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของทรพัยสิ์น

ดงักล่าว และตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศท่ีกองทุนเขา้ลงทุน ขอ้จ ากดัและขอ้ก าหนดการจ าหน่าย

จ่ายโอนดงักล่าวอาจเป็นการควบคุมหรือจ ากดัสภาพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน และอาจมีผลกระทบต่อ

มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน อีกทั้งอาจไม่มีตลาดรองส าหรับทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนตลอดระยะเวลาท่ีลงทุน 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีตลาดรอง ราคาในตลาดรองอาจจะต า่กว่าราคาเสนอขาย (Issue Price) หรือราคาท่ี

กองทุนซ้ือทรพัยสิ์นดงักล่าว ทรพัยสิ์นท่ีเสนอขายอาจอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัการโอนบางอยา่ง และสามารถโอนใหแ้ก่

ผูร้บัโอนบางรายเท่าน้ัน 

การซ้ือขายตราสารทางการเงินท่ีขาดสภาพคล่องมกัจะตอ้งใชเ้วลา และมีค่าธรรมเนียมนายหน้า หรือส่วนลด

ส าหรับผูค้า้ (dealer discounts) และค่าใชจ้่ายในการขายอื่นๆ สูงกว่าการซ้ือขายตราสารการเงินท่ีสามารถซ้ือ

ขายไดใ้นตลาดหลักทรัพย ์การขาดสภาพคล่องในบางตลาดยงัอาจก่อใหเ้กิดความสูญเสียอย่างมากแก่กองทุน

และผูล้งทุนเป็นครั้งคราว นอกจากน้ี มูลค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนซ่ึงน ามาใชใ้นการค านวณมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้ัน อาจมิใช่มลูค่าท่ีกองทุนจะไดร้บัจริงเมื่อมีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

เน่ืองจากกองทุนน้ีอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) หรือ ท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท าใหม้ีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง

ของตราสารท่ีกองทุนลงทุน มากกว่าการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับท่ีสามารถ

ลงทุนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีอายุใกลเ้คียง

กบัอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสารน้ัน 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 า่กว่าอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) หรือท่ีไม่ไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท าใหม้ีความเส่ียงดา้นความมัน่คง

ของคู่สญัญามากกว่าการลงทุนในกองทุนท่ีจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทุนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการเลือกลงทุนในตราสารหน้ีหรือสถาบนั

ผูร้บัฝากเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ และผูอ้อกตราสารหน้ีหรือสถาบนัผูร้บัฝากเงินมีความสามารถในการช าระหน้ีอยู่

ในขัน้ดีตามประวติัการด าเนินการขององคก์รดงักล่าว 

อีกทั้ง คู่สญัญาตามธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงท่ีกองทุนเขา้ท าอาจมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีดอ้ยลง 

จึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผูกพนั เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนั
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน ดังน้ัน ในกรณีท่ีคู่สัญญาตามสัญญาซ้ือขาย ล่วงหน้าดังกล่าวของ

กองทุนไม่สามารถด าเนินการไดต้ามสญัญาประเภทอื่น ผูล้งทุนอาจไดร้ับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการจะเขา้ท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวกบัธนาคารพาณิชยท่ี์

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) และมีการวิเคราะหแ์ละ

พิจารณาความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาในการท าธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะหอ์ยา่งต่อเน่ือง จึงท าใหช่้วย

ลดความเส่ียงจากคู่สญัญาดงักล่าวได ้

8.  ความเสี่ยงจากธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง (Basis Risk) 

กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมอนุพนัธเ์พื่อการบริหารความเส่ียง เพื่อท่ีจะ (1) ป้องกนัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้ น

ในมูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นของกองทุน อนัเน่ืองมาจากความผันผวนในตลาดและการเปล่ียนแปลงของอัตรา

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 

ของกองทุน (7) ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากราคาท่ีเพิ่มสูงขึ้ นของตราสารทางการเงินท่ีกองทุนคาดหมายว่า

จะเขา้ซ้ือในอนาคต (8) การด าเนินการเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร กองทุนไม่มีความ

จ าเป็นตอ้งป้องกนัความเส่ียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นการเฉพาะส าหรบัธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึง หรือกลุ่มทรพัยสิ์น

ของกองทุนโดยทัว่ไป ถึงแมว้่ากองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงเพื่อท่ีจะลดความเส่ียง ธุรกรรมน้ันอาจ

ส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนตกต า่ลงกว่าในกรณีท่ีกองทุนไม่ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมป้องกนัความ

เส่ียงน้ัน เน่ืองจากสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนเขา้ท าเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาแตกต่าง

ไปจากผลตอบแทนท่ีกองทุนตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงจากการท่ีผูจ้ดัการกองทุนค านวณสดัส่วนในการป้องกนั

ความเส่ียงท่ีเหมาะสมส าหรบักองทุน แต่ทั้งน้ี แมม้ีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงก็

อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงไดท้ั้งหมด และอาจท าใหก้องทุนเสียโอกาสในการรบัผลตอบแทนท่ีดีขึ้ น หาก

ตลาดฯไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณไ์ว ้

9.  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง นโยบายการเงินการคลัง หรือสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) 

ความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศน้ันๆ เช่น การเปล่ียนแปลง

ทางดา้นการเมือง การเปล่ียนแปลงทางดา้นนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จ ากดั

ทางดา้นกฎหมาย และการท าธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะท าการวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่ง

สม า่เสมอ 
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10.  ความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวักลางทอ้งถ่ินและผูด้แูลทรพัยส์ิน  

ธุรกรรมบางอยา่งของกองทุนอาจตอ้งด าเนินการผ่านนายหน้า ธนาคารหรือหน่วยงานทอ้งถ่ินอื่นๆ ท าใหก้องทุน

มีความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการผิดนัด การลม้ละลาย ความประมาทเลินเล่อหรือการฉอ้ฉลของตวักลาง นายหน้า 

หรือหน่วยงานเหล่าน้ัน นอกจากน้ี กองทุนยงัตอ้งพึ่งพาระบบการธนาคารท่ีมีความเหมาะสมเป็นการทัว่ไปของ

ประเทศท่ีกองทุนไปลงทุนผ่านนายหน้า หรือตวักลางดงักล่าว 

ทรพัยสิ์นของกองทุนอาจอยู่ในบญัชีหน่ึงหรือหลายบญัชีซ่ึงผูดู้แลทรพัยสิ์น (Custodians) เปิดไวส้ าหรบักองทุน 

ผูดู้แลทรัพยสิ์นเหล่าน้ีอาจตั้งอยู่ในต่างประเทศ จึงมีความไม่แน่นอนว่าทรัพยสิ์นของกองทุนจะไดร้ับความ

คุม้ครองหรือไม่ในกรณีท่ีผูดู้แลทรพัยสิ์นดงักล่าวลม้ละลายหรือมีเหตุการณ์อื่นในท านองเดียวกนั ซ่ึงอาจส่งผลให้

กองทุนไม่ไดร้บัคืนทรพัยสิ์นท่ีฝากไวก้บัผูดู้แลทรพัยสิ์นดงักล่าวและท าใหผู้ล้งทุนตอ้งสูญเสียเงินลงทุนในส่วนน้ัน  

11. ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

เน่ืองจากกองทุนน้ีมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ

ท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าใหก้องทุนไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและน าเงินกลับเขา้มาใน

ประเทศได ้ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

12.  ความเสี่ยงทางดา้นภาษีอากร (Tax Risk) 

ผูล้งทุนพึงตระหนักว่าอตัราภาษีและหลกัเกณฑก์ารจดัเก็บภาษีสามารถเปล่ียนแปลงไปไดทุ้กเมื่อ บริษัทจดัการมี

ความประสงคท่ี์จะใหก้ารด าเนินการทั้งหมดเท่าท่ีจะเป็นไปไดข้องกองทุนเป็นไปในลกัษณะท่ีจะไม่ท าใหถื้อไดว้่า

กองทุนมีสถานประกอบการอยู่ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย ทั้ งน้ี ผลตอบแทนท่ีกองทุนมีสิทธิไดร้ับอาจ

ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและเสียภาษีก าไร (ส่วนทุนหรืออื่นๆ) ท่ีไดร้บัจากการขายทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนหรือ

จากการโอนเงินลงทุน ทั้งน้ี กฎหมายภาษีในประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุนอาจเปล่ียนแปลงเป็นครั้งคราวและมี

ผลกระทบต่อผูล้งทุน ผูล้งทุนตอ้งรบัภาระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากภายในและภายนอกประเทศ

ทั้งหมด (ซ่ึงรวมถึงภาษีการโอน อากรแสตมป์ ภาษีอื่นๆ หรือค่าใชจ้่ายท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนั) ท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัการลงทุนของกองทุน 

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 
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13.  ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการคิดภาษี ณ ที่จา่ยตามกฎหมาย FATCA 

Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็นกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการบัญญัติ

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”) เว ้นแต่ 

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 และเพื่อใหข้อ้มลูระบุตวับุคคลเก่ียวกบัผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวแก่ IRS เป็นระยะ (2) ปฏบิติัตาม

ขอ้ก าหนดการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและขอ้ก าหนดอื่นๆ เพื่อท่ีจะปฏิบัติตามภาระผูกพนัในการรายงานขอ้มูลตาม

ความตกลงกบั IRS ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดไม่ปฏิบัติตามค ารอ้งขอเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลตามท่ี

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 าความตกลงกับ IRS) เวน้แต่ สถาบันการเงินน้ันไดร้ับการยกเวน้หรือถือว่าไดป้ฏิบัติตาม

กฎหมายแลว้ ทั้งกองทุน บริษัทจัดการจะไม่ช าระเงินเพิ่มเติมใดๆ เพื่อชดเชยใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนส าหรับ

จ านวนเงินใดๆ ท่ีถูกหกัตามกฎหมาย FATCA นอกจากน้ี ยงัมีความเป็นไปไดท่ี้บริษัทจดัการอาจตอ้งจดัใหม้ีการ

จ าหน่ายหรือโอนหน่วยลงทุนซ่ึงถือโดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลดงัก ล่าว

ตามท่ีบริษัทจัดการรอ้งขอตามเง่ือนไขในความตกลงกับ IRS ของกองทุน และจ านวนเงินสุทธิท่ีไดจ้ากการ

จ าหน่ายหรือโอนน้ันอาจจะน้อยกว่าราคาตลาดยุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายหรือโอนโดยทัว่ไป 

อยา่งไรก็ดี ภาระผูกพนัท่ีมีแหล่งท่ีมาจากประเทศสหรฐัอเมริกาซึ่งยงัคงคา้งอยู่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

และภาระผูกพันท่ีมีแหล่งท่ีมาจากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงยงัคงคา้งอยู่ในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 

2557 หรือวนัท่ีตรงกบัหกเดือนหลังจากการประกาศใชข้อ้บังคบั US Treasury regulations ว่าดว้ยการหกั ณ ท่ี

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

ดังกล่าวไม่ไดม้ีการแกไ้ขหรือถือว่าออกใหม่ ภายหลังจากวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ภาระผูกพนัเหล่าน้ี

เรียกว่า "Grandfathered Obligations") จะไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของการหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA อย่างไรก็

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 ้

ลงทุนในกองทุนจะไดป้ฏบิติัตามการรอ้งขอขอ้มลูระบุตวับุคคลและยนิยอมใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการน าส่งขอ้มลู

ดงักล่าวใหแ้ก่ IRS แต่การช าระเงินใหแ้ก่กองทุนก็ยงัอาจถูกหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ได ้หากตวักลางท่ี

ถือทรพัยสิ์นอยู่แทนกองทุนตอ้งถูกหกั ณ ท่ีจ่าย เน่ืองจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วย

ลงทุนควรปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาทางดา้นภาษีของตนเกี่ยวกบัภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย   FATCA ท่ีอาจ

เกิดขึ้ นกบักองทุน ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุน 

14.  ความเสี่ยงจากภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยส าหรบัทรพัยส์ินท่ีลงทุน (Withholding Tax) 

บริษัทจดัการไม่สามารถรบัรองไดว้่าจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากเงินท่ีพึงช าระใหแ้ก่กองทุนในส่วนท่ี

เกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีลงทุน นอกจากน้ี การช าระเงินใหแ้ก่ตวักลางหรือกองทุนในส่วนท่ีเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีลงทุน

อาจถูกหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ในอตัราสูงถึงรอ้ยละ 30 หากกองทุนหรือตวักลางไม่ปฏบิติัตามการรอ้ง

ขอขอ้มูลระบุตวับุคคล เพื่อใหคู้่สญัญาของกองทุนหรือตวักลางสามารถปฏิบติัตามกฎหมาย FATCA ได ้ซ่ึงรวมถึง

ความตกลงกบั IRS ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

นอกจากน้ี แมว้่าในเวลาท่ีกองทุนเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นใดๆ จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุนเกี่ยวกบัทรพัยสิ์น

ท่ีลงทุนดังกล่าว จะไม่ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย แต่ในอนาคตกฎหมายภาษีท่ีเกี่ยวขอ้งอาจเปล่ียนแปลงไป ท าให้

จ านวนเงินท่ีช าระตามทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนดงักล่าวตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หรือถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรา

ท่ีสูงขึ้ นอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงใดๆ ในกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือการตีความกฎหมาย 

ระเบียบหรือขอ้บงัคบัดงักล่าว ซ่ึงลูกหน้ีท่ีเกี่ยวขอ้งไม่ผูกพนัท่ีจะตอ้งชดเชยใหก้บักองทุน ในกรณีดงักล่าว กองทุน

อาจจะไม่สามารถรับประโยชน์จาก (ก) อนุสัญญาภาษีซอ้นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศท่ีท าการช าระเงิน 

หรือ (ข) กฎหมายท่ีใชบ้ังคบัอยู่ในปัจจุบนัในประเทศของลูกหน้ีท่ีเกี่ยวขอ้งของกองทุน ในกรณีท่ีกองทุนไดร้บั

ช าระดอกเบ้ียจากจ านวนเงินสุทธิภายหลงัจากท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแลว้ เงินปันผลหรือผลตอบแทนท่ีพึงช าระใหแ้ก่

ผูถื้อหน่วยลงทุนก็จะถูกก าหนดโดยอา้งอิงจากจ านวนเงินรับสุทธิดังกล่าว ซ่ึงภาษีดังกล่าวจะลดจ านวนเงินท่ี

สามารถน าไปช าระใหแ้ก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนด้วย ทั้งน้ี ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิได้รับจ านวนเงินเพิ่มเติม 

(grossed-up amounts) เพื่อชดเชยภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายน้ัน 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

3 หน่วย CIS ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

5 ทรพัยสิ์น ดงัน้ี 

5.1 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ น

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย 

5.2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ น

ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผู ้

ออกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็นตราสาร Basel III 

5.3 reverse repo 

5.4 OTC derivatives 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 30%หรือ 

2. น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 

  

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

 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

แลว้แต่กรณี 

             1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 

              2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

  ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

  

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญา

ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี   

เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการน้อย

กว่า 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายกุองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมท่ีอายุ

กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน  

ทั้งน้ี เฉพาะกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการ

มากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี  
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  ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

  2 derivatives ดงัน้ี 

  
2.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลด

ความเส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

   2.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 150% ของ NAV 

 

       

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 

product limit 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม โดยบริษัทจดัการอาจเลือกค านวณอตัราส่วนการลงทุน ส าหรบั

ทรพัยสิ์นท่ีลงทุน โดยใชข้อ้มลู ณ วนัท่ีมีการลงทุนได ้
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 0.25 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน ไม่มี 

1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน

ของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายของกองทุน

ปลายทาง แลว้แต่อตัราใดสูงกวา่ 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่มี 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1)(2) )(รอ้ยละของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 ต่อปี 

3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 

3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.2140 ต่อปี 

3.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.0700% ของจ านวน

เงินทุนของโครงการ 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี 

5. ประมาณการคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมด(1)(2)  

      (รอ้ยละของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ไม่เกิน 3.6915 ต่อปี 

 

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2) ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแลว้ 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. การลงทุนในกองทุนมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคญัซ่ึงผูล้งทุนควรพิจารณาก่อนท่ีจะเขา้ลงทุนในกองทุน กองทุนมี

สถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ัน บริษัทจดัการจึงไม่มีภาระผูกพนั

ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย ทั้งน้ี ผลการ

ด าเนินงานของกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย ไม่ไดข้ึ้ นอยู่กับสถานะทาง

การเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจดัการ 

เน่ืองจากกองทุนยงัไม่มีผลการด าเนินงาน (track record) หรือประวติัการด าเนินงานใดๆ บริษัทจดัการจึงไม่

สามารถรบัรองไดว้่าผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีประมาณไว ้หรือจะไม่สูญเสียเ งินลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 

ดงัน้ัน การลงทุนในกองทุนจึงไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนเพียงอยา่งเดียวของผูล้งทุน  

2. ผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทจดัการไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทุนน้ี และ

กองทุนไม่สามารถรบัรองไดว้่ากองทุนจะบรรลุผลการด าเนินงานท่ีเทียบเคียงไดก้บัผลการด าเนินงานในอดีตใน

การจดัการกองทุน ซ่ึงบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนหรือบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ ดงัน้ัน ผูล้งทุนตอ้งไม่

ถือเอาผลการด าเนินงานในอดีตของบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนของบริษัทจดัการ หรือบริษัทในเครือแห่งใด

ของบริษัทจดัการมาท าการคาดหมายผลการด าเนินงานของกองทุน และตอ้งไม่คาดหมายว่ากองทุนจะบรรลุ

ผลตอบแทนในท านองเดียวกนั 

3. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ารลงทุนโดยรวม ต่อเมื่อผูล้งทุนสามารถรบัความเส่ียง

จากการขาดทุนโดยส้ินเชิงจากการลงทุนในกองทุนเท่าน้ัน นอกจากน้ี อาจมีกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือบริษัทใน

เครืออาจมีผลประโยชน์ขดักนักบักองทุน ผูท่ี้ประสงคจ์ะลงทุนจึงควรประเมินความเส่ียงและขอ้ดีของการลงทุนใน

กองทุนน้ี นอกจากน้ี ในการพิจารณาเขา้ลงทุนในกองทุน ผูล้งทุนควรตระหนักถึงขอ้พิจารณาต่างๆ ซ่ึงรวมถึงแต่

ไม่จ ากดัเพียงความเส่ียงท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

4. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงใน

อนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้บริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

5. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  

6. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

7. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน

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

จะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจดัการ 

ตวัแทน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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8. บริษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ 

เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

9. ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(Connected Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้ส านักงาน

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

10. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยลีด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย เมื่อมีความเขา้ใจในสญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงค์

การลงทุน และฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

11. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และ

ส่วนรบัรองความถูกตอ้งครบถว้น 

12. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน  หรือไดป้ระกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

 

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

