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หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 9 สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2566
กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ
K Japanese Equity RMF : KJPRMF
สรุปข้อมูลกองทุนรวม
จานวนเงิ นทุนโครงการล่าสุด : 5,000 ล้านบาท และบริ ษัทจัดการอาจจะดาเนิ นการเพิ่มจานวนเงินทุ นของ
กองทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมาย ก.ล.ต.กาหนด
รอบระยะเวลาบัญชี : 30 มิถุนายน
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพ (RMF) / กองทุนรวม
ฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
อายุโครงการ : ไม่กาหนด
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน Schroder International
Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุ น กองทุ นหลักมีนโยบายลงทุ นในตราสารแห่งทุ นของบริษัทญี่ ปุ่น โดยอยู่
ภายใต้ Schroder International Selection Fund ที่ จ ดทะเบี ยนในประเทศลัก เซมเบอร์ก (Luxembourg) หนึ่ งใน
ส มา ชิ กส า มั ญ ขอ ง International Organization of Securities Commissions ( IOSCO) แล ะ จั ด เป็ น Socié té
d’ Investissement à Capital Variable ห รื อ SICAV ภ า ย ใ ต้ ก ฎ Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริ ษัทจัดการจะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ นหลักไปที่ ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้สกุลเงินเยน (JPY) ซึ่ง
ประเทศสิงคโปร์จะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศลักเซมเบิรก์ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิ ท ธิ ที่ จ ะส่ ง ค าสัง่ ซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น Schroder International Selection Fund Japanese Equity ใน
ประเทศอื่นๆ นอกเหนื อจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุ ลเงินในภายหลัง โดยถื อว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคานึ งถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศที่สานักงานของ
บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
สาหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก
หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
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สาหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารทุนตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต
กองทุ น หลัก อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ก ารลงทุ น และเพื่ อ ลดความเสี่ ยง
(Hedging) หรือเพื่อบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น
กองทุ นหลักจึงมีความเสี่ ยงมากกว่ากองทุ นรวมอื่ น นอกจากนี้ กองทุ นหลักจะไม่ป้องกันความเสี่ ยงจากอัต รา
แลกเปลี่ยนใน Class A Acc ซึ่งเป็ น Class ที่กองทุนลงทุน
ทั้งนี้ กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุน เพื่อการเลี้ ยงชีพ อาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
เท่ า นั้ น โดยในสภาวการณ์ป กติ กองทุ น จะลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งด้า นอัต รา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่สภาวการณ์ไม่ปกติ
กองทุนอาจพิจารณาป้ องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินบาทต่อเยน
อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่ องจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่ค่าเงินบาทต่อเยนแข็งค่าขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่ องจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้ องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน เป็ นต้น
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่
มีการซื้ อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตรา
สารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตรา
สารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ นั้ นได้รบั การจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลักดังกล่าว หรือการลงทุนในกองทุน Schroder
International Selection Fund Japanese Equity ไม่ เ หมาะสมอี ก ต่ อ ไป อาทิ กรณี ที่ ผ ลตอบแทนของกองทุ น
ต่างประเทศตา่ กว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสาคัญหรือติดต่อกั น
เป็ นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดตา่ ลงมากอย่างมีนัยสาคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการ
ลงทุนหรือต่อค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือชี้ ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อ
กองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่ วยงานที่กากับ ดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมี
การเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ยบที่ อาจส่งผลต่ อการดาเนิ นของกองทุ นในฐานะผูล้ งทุ น หรื อในกรณี ที่บริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว่า การย้ายไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือการลงทุนในกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียง
กันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และเป็ นผลดีต่อผลการดาเนิ นงานโดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็ น
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีลกั ษณะหรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันในอัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อย
กว่ า ร้อ ยละ 80 ของมูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ ของกองทุ น หรื อ หากเกิ ด กรณี ใ ดๆ ที่ ทาให้บ ริ ษั ท จัด การไม่ ส ามารถ
ดาเนิ นการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนิ นการ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดาเนิ นการจาหน่ ายหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืน
เงินตามจานวนที่รวบรวมได้หลัง หักค่าใช้จ่ายและสารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผูถ้ ือหน่ วย
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ลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่ถือครองต่อจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมดของกองทุน โดยการ
เปลี่ยนกองทุนหลักหรือเลิกกองทุนดังกล่าวถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
ลักษณะสาคัญของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc :
ชื่อกองทุนหลัก
Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc
วันที่จดทะเบียน
2 สิงหาคม 2536
ประเภทกองทุน
กองทุนตราสารแห่งทุน
อายุโครงการ
ไม่กาหนด
สกุลเงิน
สกุลเงินเยน (JPY)
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผล
บริษทั จัดการ
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
ผูจ้ ดั การกองทุน
Schroder Investment Management (Japan) Limited
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
ตัวชี้ วัด
ดัชนี TOPIX Net Total Return
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ร้อยละ 1.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ร้อยละ 1.59 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าใช้จา่ ยทั้งหมดของกองทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
Website
http://www.schroders.com
ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนี ยมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนนา
เงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้เงินจานวนดังกล่าว
ตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทญี่ปุ่น
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :
กองทุ นจะลงทุ นในหุน้ ของบริ ษัทญี่ปุ่น (Japanese company) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่ วนของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน (ไม่นับรวมทรัพย์สินที่กนั สารองเพื่อสภาพคล่องซึ่งหมายถึง เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินที่มีอายุ
ไม่เกิน 397 วัน) โดยไม่จากัดหมวดอุตสาหกรรมหรือขนาดของบริษัทที่จะลงทุน อาจเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือ
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทญี่ปุ่น (Japanese company) หมายถึง บริษัทซึ่งดาเนิ นการ มีสานักงาน
ใหญ่ต้งั อยู่ จดทะเบียน หรือดาเนิ นธุรกิจหลักในประเทศญี่ปุ่น
กองทุ นหลักมุ่งสะท้อนให้เห็นโอกาสทางการลงทุ นในตลาดทุ นญี่ปุ่นให้ได้มากที่ สุด โดยเลื อกลงทุ นในบริ ษัทที่
มุ่งเน้นการเติบโตของผลกาไรและมีทีมผูบ้ ริหารที่ให้ความสาคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ เนื่ องจากผูจ้ ดั การ
กองทุนหลักเชื่อว่า กลยุทธ์ดงั กล่าวเป็ นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในระยะยาว
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กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทางการเงิ นอื่นๆ และเงินฝาก รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุนและเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้ น (Efficient Portfolio Management)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุ นมีความผันผวนสูงอันเนื่ องมาจากนโยบายการลงทุนหรือเทคนิ คการบริหารการ
ลงทุนของกองทุน
ในปั จจุบันกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity (กองทุนหลัก) จะแบ่งหน่ วยลงทุนที่
เสนอขายออกเป็ นคลาส (Class) ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนี ยม สกุลเงิน
หรือลักษณะอื่นๆ โดยกองทุนหลักมีท้งั หน่ วยลงทุนที่เสนอขายแก่ผูล้ งทุนทัว่ ไปและผูล้ งทุนสถาบัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Class ที่ลงทุน โดยคานึ งถึงและรักษาผลประโยชน์ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ น
สาคัญและไม่ถือว่าเป็ นการดาเนิ นงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของกองทุนหลัก :
กองทุ น หลัก อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ก ารลงทุ น และเพื่ อ ลดความเสี่ ยง
(Hedging) หรือเพื่อบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น (Efficient Portfolio Management) โดย
การลงทุ นดังกล่ าวจะต้องไม่ทาให้การลงทุ นเบี่ ยงเบนไปจากวัตถุ ประสงค์การลงทุนหรือนโยบายการลงทุ นของ
กองทุน การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจช่วยลดความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงตลาด ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ ย ความเสี่ยงด้านเครดิต ความผันผวนต่างๆ หรือความเสี่ยงจากเงินเฟ้ อ นอกจากนี้ กองทุนหลักจะไม่
ป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนใน Class A Acc ซึ่งเป็ น Class ที่กองทุนลงทุน
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่กระทานอกศูนย์สญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้า โดยคู่สญ
ั ญาจะเป็ นสถาบัน
การเงินหรือบริษัทด้านการลงทุนชั้นนาที่มีระบบการตรวจสอบที่ดี
อัตราส่ วน Global Exposure ของสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุ น (Total net
assets) เมื่อคานวณโดยใช้วิธี Commitment Approach แล้วฐานะความเสี่ยง (Risk Exposure) ของกองทุนต้องไม่
เกินร้อยละ 200 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน นอกจากนี้ Risk Exposure ของกองทุน เมื่อรวมกับการ
กูย้ มื แล้วจะเพิ่มขึ้ นไม่เกินร้อยละ 210 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าต่อเงินทุนของกองทุนหลัก :
กองทุนหลักขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าได้ไม่เกิน 100% ของ NAV
ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก
ผลการดาเนินงานของกองทุนหลัก :

กอทุนหลัก
ดัชนีชี้วัด*

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

YTD

1 ปี

3 ปี
(ต่อปี )

-2.6%
-2.1%

-2.8%
-3.7%

-5.4%
-5.0%

-5.4%
-5.0%

-3.1%
-1.8%

7.3%
9.0%
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5 ปี
(ต่อปี )

10 ปี
(ต่อปี )

4.4%
5.4%

10.1%
11.7%

ตัง้ แต่
จัดตั้ง
(ต่อปี )
1.6%
2.3%
4

หมายเหตุ: *ดัชนี ชี้วัด คือ ดัชนี TOPIX Net Total Return
- ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
- ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ข้อมูลทางสถิติที่สาคัญย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 :

นโยบายการป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน :
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) :
ดัชนี TOPIX Net Total Return (100%)
ปรับ ด้ว ยต้น ทุ น การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บกับ ค่ า สกุ ล เงิ น บาท ณ วัน ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 10%
ทั้งนี้ กองทุ น มี ก ารเปลี่ ยนแปลงดัช นี ชี้ วัด เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ การลงทุ น ของกองทุ น โดยมี ผ ลตั้งแต่ วัน ที่ 22
กรกฎาคม 2565 เป็ นต้นไป
ลักษณะที่สาคัญของกองทุน : กองทุนนี้ เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน
ในประเทศญี่ปุ่น ผ่านการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ผลตอบแทนที่ผูล้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน : ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนใน
ตราสารแห่งทุนในประเทศญี่ปุ่น
ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
 ผลการดาเนิ นงานของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity (กองทุนหลัก)
 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่กองทุนหลักลงทุน
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 ปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุ น
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้ และ ส่งผล
ให้มลู ค่าหน่ วยลงทุนมีความผันผวน
แนวทางบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักให้มีสดั ส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคานึ งถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเดียว (Single Country Risk) เกิดจากการที่กองทุน
มีการลงทุนอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียว ซึ่งอาจทาให้ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเพิ่มมาก
ขึ้ น
แนวทางบริ ห ารความเสี่ ยง: บริ ษั ท จัด การพิ จ ารณาการลงทุ น ในกองทุ น หลัก ที่ มี ก ารวิเคราะห์ปั จจัยต่ า งๆที่ มี
ผลกระทบต่อราคา และการคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการ
ลงทุนอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวอาจไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ท้งั หมด เนื่ องจากข้อจากัด
ของผูจ้ ดั การกองทุนที่ไม่สามารถกระจายการลงทุนไปยังประเทศอื่นได้ เพราะเป็ นนโยบายของกองทุนที่ประสงค์จะ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่ งเพียงประเทศเดียว
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ (Political, Economic and Other Factors
Risk) การลงทุ น ในประเทศญี่ ปุ่นมี ค วามเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อ งกับปั จจัยทางการเมื อ งเศรษฐกิ จ สังคม และศาสนา
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ในกฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ เศรษฐกิจของญี่ปุ่นอาจแตกต่าง
กับเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ เช่น อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้ อ
แนวทางบริ หารความเสี่ ยง: บริ ษัทจัดการจะติ ดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสมา่ เสมอ รวมทั้ง กองทุนหลักมีกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ
วิเคราะห์ปัจจัยพื้ นฐานของตราสารนั้นๆ เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม แนวทางข้างต้นอาจไม่สามารถลดความเสี่ยงการลงทุนในประเทศเดียวได้เท่าที่ควร เนื่ องจากเป็ น
นโยบายของกองทุนที่ประสงค์จะลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ งเพียงประเทศเดียว
4. ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานของผูอ้ อกตราสาร (Business Risk) เป็ นความเสี่ยงที่ราคาตราสารที่กองทุน
หลักลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทากาไรของบริษัทผูอ้ อกตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้
แนวทางบริหารความเสี่ยง: ผูจ้ ดั การกองทุนหลักมีการคัดเลือกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่ างๆ รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์การลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของตราสารที่กองทุนหลักลงทุน
5. ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk) เป็ นความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมักจะ
เผชิญกับความเสี่ยงจากหลายปั จจัย เช่น การเข้าแทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ข้อจากัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เข้มงวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มนั ่ คง
ทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภู มิภาค ข้อจากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้น
แนวทางบริ หารความเสี่ ยง: บริ ษัทจัดการจะติ ดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสมา่ เสมอ
6. ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงิ นลงทุน กลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่ รัฐบาลของ
ประเทศที่ กองทุ นเข้าไปลงทุ นอาจออกมาตรการในภาวะที่ เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ หรื อเกิดการเปลี่ ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือสังคม ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลู ้ งทุน
อาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน
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แนวทางบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปั จจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การนาเงินกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศที่กองทุนลงทุน
7. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถ
จาหน่ ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนทา
การซื้ อขายหลักทรัพย์อาจจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อขายเนื่ องจากสภาวะตลาดในขณะนั้ น ความเสี่ยงข้างต้นอาจส่ งผล
กระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุน
แนวทางบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหลักที่มีสภาพคล่อง และมีเงื่อนไขการซื้ อ
ขายหน่ วยลงทุนที่สอดคล้องกับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุน
8. ความเสี่ยงจากการรับชาระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซึ่งเกิดจากความล่าช้าของการรับชาระคืนเงิน
ลงทุนจากความแตกต่างทางด้านเวลา และขัน้ ตอนในการซื้ อขายที่ต่างกันระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ที่มีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก หรือตรา
สารแห่งหนี้ ทัว่ ไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสารหรือระยะเวลาการฝากเงิน
แล้วแต่กรณีตา่ กว่า 1 ปี เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชาระคืนเมือมีการรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนจากผูล้ งทุน
9. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ (Default Risk) เนื่ องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศและป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ จึงทาให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ของคู่สญ
ั ญาสวอปเงินตราต่างประเทศ (Currency
Swap) และหรือตราสารอื่นๆ ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้ นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินรวมทั้งความสามารถ
ในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ ยของคู่สญ
ั ญาหรือผูอ้ อกตราสาร
แนวทางบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะเลือกทาสัญญากับคู่สญ
ั ญาหรือผูอ้ อกตราสารที่มีคุณภาพ
10. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เป็ นความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ทาให้
กองทุนมีความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก
ปั จจัยพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและนอก
ประเทศ การเก็งกาไรค่าเงิน เป็ นต้น
แนวทางบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ณ ขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ป กติ กองทุน
จะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่สามารถป้ องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนได้ท้งั หมด

ปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมของกองทุนหลัก:
1. ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพ ย์ในญี่ ปุ่น (Market Risk) เนื่ องจากกองทุ นหลักลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักจะเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอันเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจ การเมือ ง หรือแนวโน้มตลาดของประเทศญี่ปุ่น หรือได้รับผลกระทบจากปั จจัยเฉพาะของ
หลักทรัพย์รายตัว
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เนื่ องจากหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักจะไม่มีการซื้ อขายในตลาด
รอง ผูล้ งทุนสามารถส่งคาสัง่ ขายคืนให้แก่ตวั แทนขายหรือรับซื้ อคืนที่ตนเองซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเท่านั้น หากมีการ
ส่งคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนมากในระยะเวลาสั้นๆ อาจจะทาให้กองทุนมีสภาพคล่องจากัด หากเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว กองทุนหลักจะมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนเพื่อปรับให้กองทุนมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้ น
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3. ความเสี่ ย งด้า นการด าเนิ น งานของกองทุ น (Operational Risk) การด าเนิ น งานของกองทุ น ต้อ งอาศัย
บุคคลภายนอก กองทุนจึงอาจขาดทุน ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนิ นงานผิดพลาด
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การขาย รับซื้ อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การซื้ อหน่วยลงทุน :
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งแรก
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งต่อไป

500 บาท
500 บาท

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นตา่ ในการสัง่ ซื้ อหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ ัง่ ซื้ อหรื อ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือตาม
เงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆของ
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจให้ทารายการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นตา่ น้อย
กว่าที่กาหนดในบางกรณีได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจัดการ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ
การเปิ ดบัญชี :
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความ
ถูกต้อง
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

กรณีนิติบุคคล
1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
4) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามแทน
นิ ติบุคคล
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพเป็ นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการ
ลงทุนซึ่งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามเพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน
วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน :
1. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อแสดงความจานงใน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน และชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่
ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่
เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
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กรณีสั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่มิใช่ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เ ปิ ดไว้กบั ธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกาหนด
กรณีที่สั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื่อกองทุน
หรือบัญชีอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด สิทธิใน
หน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรื อวิธีอื่นใดดังกล่าวได้
เรียบร้อยแล้ว
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ ตกสิกรไทย) ที่
www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชี
กองทุนแล้วเท่านั้น
3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากผ่ านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ
K PLUS หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
4. บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสมา่ เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษัทจัดการกาหนดหรือ
วิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็ นประจาตามช่วงระยะเวลา
โดยสามารถขอรับทราบเงื่อนไขและส่งคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการได้รบั หลังเวลาเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะ
ทารายการขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป

กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ

11

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขายหน่ วยลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็ น
การให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
เงื่อนไขการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน :
ในการชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนด้วยเงิน เว้นแต่เป็ น
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั เงินค่า
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนและผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่บญ
ั ชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็ นเวลานานติดต่อกัน
เกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการทาการปิ ดบัญชีกองทุนไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ
วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั ่งซื้ อหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและรับชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุน รวมถึงได้ทา
รายการซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นแล้ว
กรณีที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที่บริษัทจั ดการ
ได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องอยูภ่ ายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็
ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่จดั สรรแล้ว
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณี ที่การสัง่ ซื้ อมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนกับสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนเท่าที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อตามสัดส่วนจานวน
หน่ วยลงทุนที่สงั ่ ซื้ อ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การจัดสรรในกรณีดงั กล่าวจะทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของ
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กองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัด การ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
การคืนเงินค่าสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ ย (ถ้ามี) ให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
ไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คตามที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุไว้ใน
คาขอเปิ ดบัญชีภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนหรือวันที่ยุติโครงการแล้วแต่
กรณี
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่

500 บาท
ไม่กาหนด

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขัน้ ตา่ ในการสัง่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ งั ่ ขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้ อ
ขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศให้ผูล้ งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการให้ทารายการสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยมีมลู ค่าขัน้ ตา่ น้อยกว่าที่ระบุไว้ในโครงการได้ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลา
เริ่มทาการถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย)
ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 14.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถ
สมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 14.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 14.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทารายการ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้
เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
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การขายคืนหน่วยลงทุนกรณีเงินลงทุนเป็ นเงินที่รบั โอนมาจากกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ (PVD Transfers) :
ในการขายคืนหน่ วยลงทุนที่เป็ นเงินที่รบั โอนมาจากกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ (RMF for PVD) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้อง
กรอกรายละเอียดในคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถทยอยขายคืนหน่ วยลงทุน
บางส่วนได้เฉพาะกรณี ที่หน่ วยลงทุ นดังกล่าวครบเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ตามที่กรมสรรพากร
ก าหนด หากหน่ ว ยลงทุ น ที่ ต ้อ งการขายคื น ดังกล่ า วยังไม่ ค รบเงื่ อ นไขการได้รับ สิ ท ธิ ประโยชน์ ท างภาษี ตามที่
กรมสรรพากรกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทารายการขายคืน RMF for PVD ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ เฉพาะหน่ วยลงทุนที่เกิดจากการโอนมาจากกองทุนสารองเลี้ ยงชีพในครั้งเดียวกัน
การจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
ยกเว้นในกรณีการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน หรือ การไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อ
คืน ไม่สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ ที่ระบุในโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ งั ่ ขายคืน โดยคานวณ
จากราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันที่บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่สงั ่ ขายคืนโดยคูณ
จานวนหน่ วยลงทุนด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนนั้น
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงิน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืนด้วย
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนนั้น
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ งั ่ ขายคืนมีจานวน
หน่ วยลงทุนตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืน
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็ นผลให้หน่ วยลงทุน คงเหลือตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนมีมูลค่าตา่ กว่ามูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตา่ บริษัทจัดการอาจดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่
เหลืออยูท่ ้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ในกรณีที่จานวนหน่ วยลงทุนที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดที่ผู ้ถือหน่ วยลงทุนมีอยู่
ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทั้งหมดตาม
จานวนเท่าที่ปรากฏอยูต่ ามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไข
ข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้ อได้จากจานวนเงินสดของกองทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ขายคืน
การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจาก
วันทาการที่คานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทา
การของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึ่งวันหยุดทาการดังกล่าวหมาย
รวมถึง วันหยุดทาการของกองทุนหลัก วันหยุดทาการของประเทศ/ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนและ/หรือ
จดทะเบียนซื้ อขาย และ/หรือวันหยุดทาการของตัวแทนรับคาสัง่ ซื้ อขาย วันหยุดทาการของธนาคารต่างประเทศหรือ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทาการอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติม
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
1) สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ป ระสงค์จ ะสับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น จะต้อ งกรอกรายละเอี ยดและข้อ ความต่ า งๆ ในใบค าสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย สาหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เข้า
กองทุน และถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย สาหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน
2) สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ ตกสิกร
ไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เข้ากองทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุนได้ภายในเวลา 14.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถสมัคร
บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3) สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เข้ากองทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุนได้ภายในเวลา 14.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถดาวน์
โหลด K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการอื่น
1) กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษทั จัดการ
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุ นนี้ ไปยังกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพที่อยู่
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นสามารถทาได้โดยการกรอกรายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดย
ระบุจานวนเงินหรือจานวนหน่ วยที่ตอ้ งการ พร้อมทั้งสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัท
จัดการกาหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้วนาไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ ยงชีพที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะซื้ อหน่ วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่รบั ผิดชอบดาเนิ นการกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ ยงชีพดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในคาขอสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่คานวณราคา
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุ รกิจการ
จัด การกองทุ นต่ างประเทศที่ มี ลัก ษณะในทานองเดี ยวกับธุ รกิ จการจัด การกองทุ น รวม และผู ้ป ระกอบธุ รกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา และบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้วดังกล่าว
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2) กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษทั จัดการ
ผูส้ นใจสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพของบริษัทจัดการสามารถขอรับหนังสือชี้ ชวนเสนอ
ขายหน่ วยลงทุน เอกสารการเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสัง่ ซื้ อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ ยงชีพที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการ และแสดงความ
จานงในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการได้ดว้ ยตนเองกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคาสัง่ ซื้ อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน
รวมเพื่อการเลี้ ยงชีพ
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนจะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเปิ ด
บัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด
3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กับ
กองทุนรวมอื่นๆ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการกับกองทุ นรวมอื่นๆ ภายใต้การจัดการของบริ ษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพไปยังกองทุนรวมที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพ
ไม่ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุน
ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด
4. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับ
กองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการกับกองทุนสารองเลี้ ยงชีพซึ่งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสมาชิกอยู่ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด สาหรับการสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทา
รายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายถัดไป
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ทั้งนี้ บริ ษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือ หน่ วยลงทุ นทราบก่อนการปิ ดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนชัว่ คราวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังต่อไปนี้
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1) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขายที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนี ยม
และค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
2) การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขาย
ที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางหรือ ณ สิ้ นวันทาการก่อนหน้าวันทาการซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงิน
จากกองทุนต้นทางแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุนหรือจานวนเงินที่ตอ้ งการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่ วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ ื อ
หน่ วยลงทุน
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื่อบริษั ทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือ รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทา
รายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและได้รบั ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกรายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่ขอ้ มูลในใบคาสัง่ ซื้ อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพกับข้อมูลที่กองทุ นต้น
ทางแจ้งบริษัทจัดการไม่ตรงกัน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอนุ ญาตให้บริษัทจัดการมีอานาจเต็มในการตัดสินใจดาเนิ นการ
ตามที่เห็นสมควรแทนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
สิทธิในหน่วยลงทุน :
สิทธิในหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางได้รบั ชาระเงินค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้น
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ดาเนิ นการแทนก็
ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
การไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว :
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณี ที่ประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นแก่ผู ้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษั ท จัด การไม่ ส ามารถด าเนิ น การรู ้จัก ลู ก ค้า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้อ เท็ จ จริ ง เกี่ ยวกับ ลู ก ค้า ได้ใ น
สาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่ าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณี
หนึ่ ง ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุน หรือ
ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณี ที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษั ทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
2. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่
เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มี
ถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวรตามที่บริ ษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ช่องทางที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื้ อคืนหน่วยลงทุน ข้อมูลโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ :
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ที่ โทร. 0 2888 8888
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมี
ดุลยพินิจที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
- เครื่องมือการกาหนดให้ผลู ้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- มูลค่าขั้นตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ ร้อย
ละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่ วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 30
วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทาง
ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า
ออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทา
ได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่ส ะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)
(ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นที่ ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลา
การถือครองหน่ วยลงทุนในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและ
หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะ
ปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
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2. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะก าหนดรายละเอี ย ดหลัก เกณฑ์แ ละหรื อ เงื่ อ นไข และอัต รา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนั้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ liquidity fee บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณาด าเนิ น การให้ส อดคล้อ งกับ กองทุ น
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะเรียกเก็บใน
อัตราที่ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนั งสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบาย
และแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงแนวทางการด าเนิ น การ ในกรณี ที่ ก องทุ น ปลายทางมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(swing pricing) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบตั ิ Full swing pricing และ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งกาหนดอัตราที่จะใช้ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตร
การคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing Threshold
โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณ
การซื้ อขายหน่ วยลงทุ นรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นเข้าออกของกองทุ น หรื อปั จจัยอื่นใดที่ นอกเหนื อการ
ควบคุ มของบริ ษัทจัดการ ซึ่งบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็ จจริงที่ มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
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2. ในกรณี ที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สดั ส่วนของ
มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing
Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื้ อ
หน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วย
ลงทุ น (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ
คานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing พร้อมกับเครื่องมือ Anti-Dilution Levies –
ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่ละ
ครั้งที่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่มได้ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวันทา
การที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เ ครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
Swing Pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการ
นั้ นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ั น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่ วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ swing pricing บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณาดาเนิ น การให้สอดคล้อ งกับ กองทุ น
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาใช้เครื่ อ งมื อ Swing Pricing ในกรณี ที่ ก องทุ น ปลายทางมี ก ารใช้เครื่ อ งมื อ นี้ โดยจะ
พิจารณาใช้อตั รา Swing Factor ในอัตราที่ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการใน
การพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงแนวทางการด าเนิ น การ ในกรณี ที่ ก องทุ น ปลายทางมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
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ค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution
Levies – ADLs) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษั ทจัดการจะพิ จารณาเรี ยกเก็ บค่ าธรรมเนี ยม ADLs และก าหนด ADLs Threshold โดยมี ห ลัก การในการ
พิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพ
คล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุ น และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุ น
รวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุ น หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สดั ส่วนของ
มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs
Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื้ อ
หน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วย
ลงทุ น (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ
คานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกาหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่มลู ค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) กรณีที่มลู ค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้
เครื่องมือนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ ADLs พร้อมกับเครื่องมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs จากผูท้ ี่ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุ นเข้า หรื อผู ้ที่ ทารายการขายคื นหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก เพี ยงฝั ่งใดฝั ่งหนึ่ งที่ เกิ น ADLs
threshold ที่ บริ ษั ทจัดการก าหนดไว้ รวมถึ งบริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะพิ จารณาก าหนดอัตราการเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทารายการ
ซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือรายที่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
ในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกิน
อัตราสู งสุ ดที่ ระบุ ไว้ในโครงการ โดยบริ ษั ทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็ บไซต์ของบริ ษั ทจัดการและในหนั งสื อชี้ ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวันทา
การที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
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เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทา
การนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ ADLs ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะพิจารณากาหนด
อัตรา ADLs ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบาย
และแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลาย
อย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุนหรื อปั จจัยอื่นใดที่ นอกเหนื อการควบคุ มของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
เท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริ ษั ท จัดการอาจพิ จารณาใช้เครื่ อ งมื อ Notice Period ร่ ว มกับเครื่ องมื อ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
ว่า การใช้งานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนที่เกิดขึ้ น
ในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้ องกันผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม จากต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้ นในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบตั ิ
กับคาสัง่ ที่ได้รับจากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคาสัง่ ที่ได้รับตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิ จารณาใช้ Notice Period ร่ วมกับเครื่ องมื ออื่ น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption
Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรื อลดระยะเวลาที่ ตอ้ งแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ
หรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ซึ่งจะปรับ
ลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุ ไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจั ดการและในหนั งสื อชี้ ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุ นปลายทางมีการใช้ notice period บริ ษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะกาหนด
ระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการ
พิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่ องของกองทุ นอย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อ
หลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิน 15 วันทาการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่ เ กิ ด สถานการณ์ ไ ม่ ป กติ หรื อ ประเมิ น ว่ า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate Threshold
ได้ บริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณา
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
และปริ ม าณการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น รวมทั้งการสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น เข้า ออกของกองทุ น หรื อ ปั จ จัยอื่ น ใดที่
นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มี
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อยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ บ่ งชี้ สถานการณ์ที่ ไม่ ป กติ ด ้วย Gate Threshold ในกรณี ดังกล่ าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่ สัดส่ วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุ ทธิ ของกองทุ น
เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วย
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน
(pro-rata basis) ของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
4. คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวัน
ทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกใหม่ตาม
สัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุ นออก ทั้งนี้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นสามารถยกเลิกคาสัง่ ส่วนที่ เหลื อได้ เมื่อบริษัทจัดการมี
ระบบงานสาหรับรองรับการยกเลิกคาสัง่ ดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิ ดใช้ระบบ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้
ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริษัทจัดการจะทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัท
จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น และสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออกเกิ น กว่ า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริ ษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่ง
จะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขั้นตา่ ที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลา
ที่บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่
ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้
ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกทั้งหมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกคาสัง่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะกาหนด
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตา่ กว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน และกาหนดระยะเวลาที่จะใช้
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนั งสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลาย
อย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริ ษั ท จัด การสามารถดาเนิ น การได้สู งสุ ด ไม่ เกิ น 1 วัน ทาการ เว้น แต่ จ ะได้รับ การผ่ อ นผัน เวลาดังกล่ า วจาก
ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษั ท จัด การพิ จ ารณาแล้ว มี ค วามเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต และสมเหตุ ส มผลว่ า
จาเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุน โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่ องจากเหตุจาเป็ นตาม
กรณีใดกรณีหนึ่ งดังนี้
1. ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม
รวมทั้งกรณี ที่กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
เกิดขึ้ น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
1. ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุ นรวมลงทุ นไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
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สิทธิและข้อจากัดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อจากัดการใช้สิทธิออกเสียง :
ในกรณีที่มีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่ วย
ลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนั บคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนที่ถืออยู่
ข้อจากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอด
ใดๆ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ว่ า ด้ว ยการป้ องกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรื อ มี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2. กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถโอนหรือจานาหน่ วยลงทุนได้ ดังนั้นนายทะเบียนจะไม่รบั
จดทะเบียนการโอนหรือจานาหน่ วยลงทุนของกองทุน
สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถโอนหรือจานาหน่ วยลงทุนได้ ดังนั้นนายทะเบียนจะไม่รบั จด
ทะเบียนการโอนหรือจานาหน่ วยลงทุนของกองทุน
การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กองทุนรวมนี้ มีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ นหลักฐาน
โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่าง
ลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
(รายละเอียดตามข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการในหัวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดง
สิทธิในหน่ วยลงทุน”)
ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนิ นการใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ตามวิธีการที่ประกาศใน website ของบริษัทจัดการ (www.kasikornasset.com)
ช่องทางการร้องเรียนของผูล้ งทุน :
ติดต่อบริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 0 2263 6000 หรือ
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2299 1111
นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
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การวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย :
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยูข่ อง
บริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่ อ ยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิ ก รไทย ชั้ น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุน
รายชื่อคณะกรรมการ :
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

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

จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ :
จานวน 231 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565)
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มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ :
1,053,249,784,527.52 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565)
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน :
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร
นางสาวปรานี เกียรติชยั พิพฒ
ั น์

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

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า :
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- Master of Science in Finance
กันตยา
University of Warwick,
พสุหิรญ
ั นิกร
United Kingdom
- ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์ (International
Programme),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประสบการณ์การทางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives,
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
นาวิน อินทรสมบัติ - Master of Business
Administration in Finance and
Derivatives,
University of North Carolina at
Chapel Hill, United States
- ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุณหวรรณ
ขัตตินานนท์

พีรกานต์ ศรีสุข

ประสบการณ์การทางาน
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- Assistant Managing Director
Equity and Derivatives Trading Group
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Vice President
Direct Investment
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY
CO.,LTD
- Chief Financial Officer,
CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD
- Assistant Vice President
กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
- Assistant Vice President
Investment Banking Department
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Exploration Engineer,
SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER
- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สาขา - ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
การเงิน,
, บลจ. กสิกรไทย จากัด
University of Texas at Austin
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ปริญญาตรี
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ.
สาขาการบัญชี (International
กสิกรไทย จากัด
Programme),
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- Master of Science in Finance,
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
London School of Economics and ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
Political Science (LSE),
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก,
United Kingdom
บลจ. กสิกรไทย จากัด
-ปริญญาตรี
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
คณะเศรษฐศาสตร์,
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Product Controller (Associate)
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์การทางาน
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)
- ปริญญาโท International
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
วีรยา จุลมนต์
Securities, Investment and
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
Banking, University of Reading,
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก,
United Kingdom
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ปริญญาตรี
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
คณะเศรษฐศาสตร์,
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุน
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888
 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
 ธนาคารออมสิน โทร. 1115
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทร. 02-274-9400
 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด โทร. 02-820-0100
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทร. 02-026-5100
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทร. 02-107-1860
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จากัด โทร. 02-695-5555
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000

กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ

33

 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โทร. 02-672-5999
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-841-9000
 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-648-1111
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-857-7000
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด โทร. 02-088-9100, 02-343-9500
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทร. 02-949-1999
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5000
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777
 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด โทร. 02-697-3700
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทร. 02-646-9650
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-009-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9797
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทร. 02-680-1111, 02-680-1000
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทร. 02-660-6666
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด โทร. 02-030-3730
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทร. 02-207-2100
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทร. 02-861-5508
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทร. 1240 กด 8
รายชื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
นายทะเบียนของกองทุน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน : ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 0 2299 1111
นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนด้วย
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รายชื่อผูส้ อบบัญชีของกองทุน :
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
นางสาว วันนิ สา งามบัวทอง
นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
นาย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย
นางสาว อริสา ชุมวิสูตร
นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
นางสาว โชติมา กิจศิรกร
นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)
- การลงทุนในหน่ วย CIS ต่างประเทศ
ลงทุนไม่เกิน
ไม่จากัดอัตราส่วน
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 20
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอนั ดับความ
น่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 20
ของสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอนั ดับความ
น่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในทรัพย์สินของผูอ้ อก/คู่สญ
ั ญาที่มีอนั ดับ
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 10
ความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการ
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
หนึ่ ง
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ลงทุนรวมกัน
ร้อยละ 45
ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือ
ไม่เกิน
เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
- การทาธุรกรรม reverse repo ในประเทศ
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 20
- การทาธุรกรรม securities lending ในประเทศ
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 20
- การลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่
ลงทุนรวมกัน
ร้อยละ 15
ไม่ได้อยูใ่ นระบบของ Organized Market หรือเทียบเท่า
ไม่เกิน
หรือที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับตา่ กว่าที่
สามารถลงทุนได้ หรือไม่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือ (Total
SIP)
- การลงทุนในหน่ วย CIS ต่างประเทศ
ลงทุนไม่เกิน
ไม่จากัดอัตราส่วน
- การทาธุรกรรม derivatives มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ลงทุนไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
ลดความเสี่ยง (hedging)
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
- การลงทุนในหุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ่ ง
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
(รวมทุกกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ)
- การลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนของ ลงทุนไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทาง
ผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การเงิน (financial liability) ของ
ผูอ้ อกตราสารรายนั้น
- การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง
ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ของ
กองทุนที่ออกหน่ วยนั้น
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน เป็ นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
เรียกเก็บจริง(3) เรียกเก็บจริง(3) เรียกเก็บจริง(3)
อัตราตามโครงการ(3)
ปี 62/63

ปี 63/64

ปี 64/65

(1)

1. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
1.1.ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
1.2.1 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนแบบปกติ
ไม่เกิน 3.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
1.2.2 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนเพื่อสับเปลี่ยนไป
ไม่เกิน 3.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
กองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบลจ.กสิกรไทย
1.2.3 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนเพื่อสับเปลี่ยนไป
ไม่เกิน 3.00
1.00(2)
1.00(2)
1.00(2)
กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
1.2.ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับ เป็ นไปตามค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืน คือ 1.00%
ซื้ อคืนของกองทุนต้นทาง
เมื่อสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น
หรือค่าธรรมเนี ยมการขาย
ของกองทุนปลายทาง
แล้วแต่อตั ราใดสูงกว่า
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ตามทีจ่ า่ ยจริง)
2.1. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่ วยลงทุนได้
2.2. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วย
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
ลงทุน
2.3. ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วย
อัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
ลงทุน
2.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัท
อัตราตามที่จ่ายจริง
จัดการ หรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(4)
3.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี
1.07
1.10*
1.28
3.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี
0.03
0.03
0.03
3.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี
0.08
0.08
0.08
3.4. ค่าตรวจสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
0.02
0.02
0.02
3.5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู ้
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.01
0.01
ถือหน่ วย
3.6. ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามที่จ่ายจริง
0.01
(5)
3.8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.01
0.01
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07% ของ
จานวนเงินทุนของโครงการ
4.2. ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07% ของ
0.00
0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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5. อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(1)(6)
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(4)

อัตราตามโครงการ(3)

เรียกเก็บจริง(3)
ปี 62/63

เรียกเก็บจริง(3)
ปี 63/64

เรียกเก็บจริง(3)
ปี 64/65

ไม่เกิน 4.0125 ต่อปี

1.23

1.24

1.43

* บริษัทจัดการปรับเพิ่มค่าธรรมเนี ยมการจัดการของกองทุนเป็ น 1.2840% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ตั้งแต่วนั ที่ 7 พ.ค. 2564 เป็ นต้นไป
(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือ

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นั บแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่ า ว
เพิ่มขึ้ น
ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุนของวันทาการล่าสุดก่อนหน้าวันทารายการ โดยจะเรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยตรง
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนยื่นคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่หกั จากกองทุนรวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว
มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่ าหนี้ สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้ สินทั้งหมดไม่รวมถึ งค่าธรรมเนี ยมการ
จัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่เกินร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจาการซื้ อขายหลักทรัพย์
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพัน ของกองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565

รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน
หรือมีไว้เป็ นรายตัว
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา

คู่สญ
ั ญา

สัญญาที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc.

ความ
น่าเชื่ อถือ
ของผูอ้ อก

วัตถุประสงค์

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

%NAV

วันครบกาหนด

กาไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

AA-(tha)
AA+(tha)
AA-(tha)
AA+(tha)
AA-(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
A
AA+(tha)
AA-(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
A
AA+(tha)
AA-(tha)
AA-(tha)
AA-(tha)
AA-(tha)
AAA(tha)
AA+(tha)
A
A
A
AA+(tha)
AAA(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
A

ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง

3,028,796.22
3,552,236.12
(301,596.22)
4,779,268.45
1,062,854.32
341,427.26
3,584,986.21
348,027.26
442,327.26
1,538,301.74
2,908,978.51
342,919.34
333,719.34
888,596.69
326,809.34
377,519.34
348,069.34
1,658,319.66
3,377,666.10
578,906.13
2,902,030.67
807,909.20
319,053.07
327,853.07
292,823.07
618,263.34
230,387.78
3,651,213.35
258,916.22
242,796.22

0.59%
0.69%
-0.06%
0.93%
0.21%
0.07%
0.70%
0.07%
0.09%
0.30%
0.57%
0.07%
0.06%
0.17%
0.06%
0.07%
0.07%
0.32%
0.66%
0.11%
0.56%
0.16%
0.06%
0.06%
0.06%
0.12%
0.04%
0.71%
0.05%
0.05%

12 ก.ค. 2565
12 ก.ค. 2565
12 ก.ค. 2565
8 ส.ค. 2565
8 ส.ค. 2565
13 ก.ย. 2565
13 ก.ย. 2565
13 ก.ย. 2565
13 ก.ย. 2565
13 ก.ย. 2565
17 ต.ค. 2565
17 ต.ค. 2565
17 ต.ค. 2565
17 ต.ค. 2565
17 ต.ค. 2565
17 ต.ค. 2565
17 ต.ค. 2565
15 พ.ย. 2565
15 พ.ย. 2565
19 ธ.ค. 2565
19 ธ.ค. 2565
19 ธ.ค. 2565
19 ธ.ค. 2565
19 ธ.ค. 2565
19 ธ.ค. 2565
23 ม.ค. 2566
23 ม.ค. 2566
23 ม.ค. 2566
13 ก.พ. 2566
13 ก.พ. 2566

3,028,796.22
3,552,236.12
(301,596.22)
4,779,268.45
1,062,854.32
341,427.26
3,584,986.21
348,027.26
442,327.26
1,538,301.74
2,908,978.51
342,919.34
333,719.34
888,596.69
326,809.34
377,519.34
348,069.34
1,658,319.66
3,377,666.10
578,906.13
2,902,030.67
807,909.20
319,053.07
327,853.07
292,823.07
618,263.34
230,387.78
3,651,213.35
258,916.22
242,796.22
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ต่อ)

ประเภทสัญญา

คู่สญ
ั ญา

สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

Siam Commercial Bank Pcl.
TMBThanachart Bank Pcl.
Bank of Ayudhya Pcl.
Bank of Ayudhya Pcl.
Siam Commercial Bank Pcl.
Siam Commercial Bank Pcl.
Siam Commercial Bank Pcl.

ความ
น่าเชื่ อถือ
ของผูอ้ อก
AA+(tha)
AA-(tha)
AAA(tha)
AAA(tha)
AA(tha)
AA(tha)
AA(tha)
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วัตถุประสงค์

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

%NAV

วันครบกาหนด

ป้ องกันความเสี่ยง
85,792.43 0.02% 13 ก.พ. 2566
ป้ องกันความเสี่ยง 2,964,967.28 0.58% 13 ก.พ. 2566
ป้ องกันความเสี่ยง 267,537.32 0.05% 13 มี.ค. 2566
ป้ องกันความเสี่ยง (51,940.29) -0.01% 13 มี.ค. 2566
ป้ องกันความเสี่ยง 676,456.73 0.13% 13 มี.ค. 2566
ป้ องกันความเสี่ยง
90,107.46 0.02% 13 มี.ค. 2566
ป้ องกันความเสี่ยง (168,429.46) -0.03% 15 พ.ค. 2566

กาไร/ขาดทุน
(net gain/loss)
85,792.43
2,964,967.28
267,537.32
(51,940.29)
676,456.73
90,107.46
(168,429.46)
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ กับเกณฑ์มาตรฐาน
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
(% ต่อปี )
ปี
2557* 2558
2559
2560
2561
2562
2563

2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

0.21

10.75

-1.59

23.57

-15.88

15.38

5.12

9.40

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-0.20

15.06

1.05

21.51

-15.21

17.76

9.22

12.66

22.05
24.12
10.82
16.28
13.34
27.20
ความผันผวน (Standard deviation) 19.33
ของผลการดาเนินงาน
19.44
24.88
10.63
17.63
13.01
22.48
ความผันผวน (Standard deviation) 17.56
ของตัวชี้ วัด**
* ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น

15.11
15.30

(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565
ตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
ตั้งแต่
ต้นปี
(%)
(%)
(%ต่อปี ) (%ต่อปี ) (%ต่อปี ) (%ต่อปี ) จัดตั้ง
(%)
(%ต่อปี )
-6.45 -3.26 -6.45 -4.70
6.14
3.73
N/A
4.63
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-7.62

-4.93

-7.62

-4.42

8.44

5.13

N/A

6.40

ความผันผวน (Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน
ความผันผวน (Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด**

18.83

18.27

18.83

17.72

20.14

18.07

N/A

19.20

18.99

16.70

18.99

17.13

18.12

16.96

N/A

18.26

** ตั้งแต่วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็ นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้ วัดเป็ นดัชนี TOPIX Net Total Return (100%)
ปรับ ด้ว ยต้น ทุ น การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บกับ ค่ า สกุ ล เงิ น บาท ณ วัน ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 10%
ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึง 21 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี TOPIX Net Total Return (100%)
ปรับ ด้ว ยต้น ทุ น การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บกับ ค่ า สกุ ล เงิ น บาท ณ วัน ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 25%
เป็ นตัวชี้ วัด
ก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 กองทุนใช้ดัชนี TOPIX Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความ
เสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุ ลเงินบาท ณ วันที่ คานวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 25% เป็ นตัวชี้ วัด
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงาน
ของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -37.30%
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด
ทริสเรทติ้ งใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาวจานวน 8 อันดับ
โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับตา่ สุด โดยตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุ
ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้ นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงตา่ มาก บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับตา่ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ
แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถ
ในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ จากัด
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดงั นี้
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน (Investment Grade)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุด และมีความเสี่ยงตา่ ที่สุด มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตา่ มาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตา่ มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่
อยูใ่ นระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ปานกลางเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ตราสารที่ ไ ด้รั บ การจัด อัน ดั บ ที่ สู ง กว่ า
มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุ รกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตา่ สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู ้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์ โดย
อันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อก
ตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติ แล้วจะกาหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ ออกหรือค้าประกันโดย
รัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษ จะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่ าเชื่อถือ
ที่กาหนด
F2(tha)
แสดงถึ งระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่ อ นไขทางการเงิ นตามก าหนดเวลาในระดับ ที่ น่ าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดี ยวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาระหนี้
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รบั การ
จัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ

46

คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์โดย
อันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดย
รัฐบาล
AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารหนี้ อื่นที่ได้รบั การจัดอั นดับ
ความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
’A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ โดยตรง
ตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มี
ความเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชาระหนี้ ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้ อื่นที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่ องบ่ งชี้ พิเศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถู กระบุไว้ต่อจากอัน ดับความน่ าเชื่อถือทุ กอันดับ เพื่อแยกความ
แตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อ
จากอันดับความน่ าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่ งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความ
น่ าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่ าเชื่อถืออันดับ ”AAA(tha)”
หรืออันดับที่ตา่ กว่า “CCC(tha)” สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aaa มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Moody’s บริษัทผูอ้ อกตรา
สารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี บริษัทผูอ้ อกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัทผูอ้ อกตรา
สารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ น้อยกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยงจากความ
ไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่
สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ มากกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ อยูใ่ น
ปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการ
ชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้

อันดับเครดิ ตจาก Aa ถึ ง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่ อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่ างของคุ ณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Short-Term Bank Deposit Ratings
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงความสามารถในการชาระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ ได้รับ การจัด อัน ดับเครดิ ต ที่ P-1 ส าหรับ เงิ นฝากนั้ น มี ส ถานะคุ ณภาพด้านเครดิ ต ที่ ดีมาก
ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิ ตที่ P-2 สาหรับเงินฝากนั้ น มีสถานะคุ ณภาพด้านเครดิ ตที่ดี และมี
ความสามารถที่แข็งแกร่งในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สาหรับเงินฝากนั้ นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่
ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สาหรับเงินฝากนั้ น มีคุณภาพเครดิตตา่ หรือน่ ากังวลและมี
ความไม่แน่ นอนในความสามารถในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AAA มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Standard & Poor’s บริษัทผู ้
ออกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัทผูอ้ อกตรา
สารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ น้อยกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยงจากความ
ไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่
สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ มากกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ อยูใ่ น
ปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการ
ชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิ ตจาก AA ถึ ง CCC อาจมีเครื่ องหมายบวก (+) หรื อลบ (-) ต่ อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่ างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย
ผลขาดทุนของ กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดเค เจแปน
หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ส่ ถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของบลจ.กสิกรไทย
2. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงใน
อนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติ ม ผูล้ งทุนสามารถขอหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุ นรวมได้ ที่บริ ษั ท
จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน หรือ www.kasikornasset.com
3. ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผูข้ ายหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
5. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่สนใจ
จะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอี ยด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ที่บริษัทจัดการ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนั กงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุ นดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
7. ผู ้ล งทุ น สามารถตรวจดู ขอ้ มูล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การทาธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที่ เกี่ ยวข้อ ง
(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กาหนดในวัตถุ ประสงค์การลงทุน เป็ นต้น ได้ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ www.sec.or.th
8. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวม
9. การพิจารณาร่างหนั งสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ข้อมูลส่วนนี้ ไม่ได้เป็ นหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผลู ้ งทุนควรทราบ
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K-Saving Plan (บริการลงทุนสมา่ เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย)
หลักการสาคัญของการลงทุนโดยทัว่ ไปคือ การกระจายการลงทุน (Diversification) ในหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง
ชนิ ดกันซึ่งลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ต่างกัน ตลอดจนลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารแต่ละประเภทโดย
กระจายการลงทุนไปยังผูอ้ อกหลายราย เป็ นต้น การลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผูล้ งทุนที่ลงทุ นผ่าน
กองทุ นรวมย่อมได้ประโยชน์ จากการบริ หารความเสี่ ยงโดยบริ ษัทจัดการจะกระจายการลงทุ น ดังกล่ าวให้แล้ว
นอกจากนั้น
ผูล้ งทุนยังสามารถลดความเสี่ยงอันเกิดจากช่วงจังหวะเวลาต่างๆ ระหว่างที่ผูล้ งทุนลงทุนได้ดว้ ยตนเองอีกชั้นหนึ่ ง
ด้วยวิธีง่ายๆ โดยการนาเงินลงทุนมาลงทุนอย่างต่อเนื่ อง ในจานวนเงินที่ใกล้เคียงกันอย่างสมา่ เสมอ หรือการซื้ อ
หน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอ (Saving Plan) ซึ่งเท่ากับเป็ นการลงทุนแบบเฉลี่ยราคา (Dollar Cost Averaging) ไม่ว่า
จะเป็ นช่วงที่ระดับราคาหน่ วยลงทุนสูงขึ้ นหรือขณะที่ระดับราคาลดลงก็ตาม ในระยะยาวแล้วจะสามารถลดต้นทุน
เฉลี่ยในการลงทุนให้ตา่ ลงได้ ซึ่งเมื่อต้นทุนตา่ โอกาสในการทากาไรก็มากขึ้ นและโอกาสที่จะขาดทุนก็มีน้อยลง
จากตารางข้างล่าง เป็ นตัวอย่างการซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอของกองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ ยงชีพ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า เงินลงทุนที่คงที่ในแต่ละเดือน จะทาให้ผลู ้ งทุนได้หน่ วยลงทุนน้อยในช่วงที่หน่ วยลงทุนมีราคาแพง และได้
หน่ วยลงทุนมากในช่วงที่หน่ วยลงทุนมีราคาถูก
ตัวอย่างการซื้ อหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอของกองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ ยงชีพ
เดือน

ราคาขาย
(บาท)
10.5559

ราคารับซื้ อคืน
(บาท)
10.5558

หน่วยลงทุนที่ได้ (หน่วย)

ม.ค. 2545

เงินลงทุน
(บาท)
1,000.00

ก.พ. 2545

1,000.00

10.7357

10.7356

93.1471

มี.ค. 2545

1,000.00

11.0440

11.0439

90.5469

เม.ย. 2545

1,000.00

10.9992

10.9991

90.9157

พ.ค. 2545

1,000.00

11.4786

11.4785

87.1186

มิ.ย. 2545

1,000.00

11.4322

11.4321

87.4722

ก.ค. 2545

1,000.00

10.9827

10.9826

91.0522

ส.ค. 2545

1,000.00

11.1833

11.1832

89.4190

ก.ย. 2545

1,000.00

10.8418

10.8417

92.2356

ต.ค. 2545

1,000.00

11.0409

11.0408

90.5723

พ.ย. 2545

1,000.00

11.3831

11.3830

87.8495

ธ.ค. 2545

1,000.00

11.3510

11.3509

88.0979

94.7337

รวม
12,000.00
1,083.1607
เปรียบเทียบกับการซื้ อหน่วยลงทุนครั้งเดียวที่เงินลงทุนรวมเท่ากัน ณ เดือน ธันวาคม 2545
ธ.ค. 2545

12,000.00
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สรุป ณ ธ.ค.2545
เงินลงทุน (บาท)

ซื้ อครั้งเดียว
12,000.00

ซื้ อแบบสม ่าเสมอ
12,000.00

หน่ วยลงทุนที่ได้ (หน่ วย)

1,057.1755

1,083.1607

คิดเป็ นมูลค่า (บาท)

12,000.00

12,294.96

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างข้างต้นเป็ นเพียงการแสดงให้เห็นเฉพาะกรณีที่มูลค่าหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายสูงกว่า
มูลค่าหน่ วยลงทุนโดยเฉลี่ยแต่ในทางกลับกัน หากมูลค่าหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายต ่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนโดย
เฉลี่ย ก็อาจทาให้ผลที่ได้ตา่ งกัน แต่โดยทัว่ ไปแล้ว การลงทุนในระยะยาวจะช่วยให้เฉลี่ยต้นทุนได้ดีกว่า
หลักเกณฑ์ของการสมัครใช้ K-Saving Plan มีดงั นี้
1. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพที่ให้บริการซื้ อแบบหักบัญชีเงินฝาก ได้แก่
 กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้นเพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริพตั รเพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค หุน้ ธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค Property Infrastructure Flexible เพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนเปิ ดเค เวียดนาม หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ ยงชีพ
2. บัญชีเงินฝากที่หกั จะต้องเป็ นประเภทกระแสรายวัน หรือออมทรัพย์ของบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ณ สาขาใด
สาขาหนึ่ ง โดยที่ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องตรงกับชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
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3. มูลค่าการหักบัญชี เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุ นขั้นตา่ 500 บาท/ครั้ง/กองทุ น และต้องไม่ตา่ กว่า 5,000 บาท/ปี /
กองทุน
4. สามารถเลือกวันที่หกั บัญชีเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนได้ 1 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 15 ถึงวันที่ 31 ของทุกเดือน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่สนใจสามารถยื่นเรื่องขอใช้บริการ K-Saving Plan ได้ที่สาขาเจ้าของบัญชีเงินฝากของท่าน
ได้ต้งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ ส่วนบริการลูกค้า บลจ.กสิกรไทย โทร. 02 673 3888 แฟกซ์ 02
673 3988 E-mail: ka.customer@kasikornasset.com
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