หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 7 สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
กองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว
K Mid Small Cap LTF : KMSLTF
“การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ผูล้ งทุนนาเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษี ไม่ได้”
สรุปข้อมูลกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
ลักษณะที่สาคัญของกองทุน : ลงทุนในหุน้ ในประเทศ โดยเน้นลงทุนในหุน้ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
จานวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 2,100 ล้านบาท
รอบระยะเวลาบัญชี : 30 กันยายน
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
กองทุนมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนออกเป็ น 2 ชนิ ด ดังนี้
1. ชนิ ด LTF (KMSLTF-C(L)) (ไม่เปิ ดเสนอขายเพิ่มเติม ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563) สาหรับผูล้ งทุนที่ซื้อ
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รบั สิทธิลดหย่อนทางภาษีเท่านั้น
2. ชนิ ดสะสมมูลค่า (KMSLTF-A(A)) สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปที่ตอ้ งการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน และไม่สามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเปิ ดเสนอขาย
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
อายุโครงการ : ไม่กาหนด
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีปัจจัยพื้ นฐานดี และ/หรือมีความมัน่ คง และ/หรือมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในหุน้ ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปี บั ญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
สาหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนื อจากที่ระบุขา้ งต้น ตราสารกึ่งหนี้ กึ่ง
ทุ น ตราสารแห่ งหนี้ เงิ น ฝาก และหรื อ หลัก ทรัพย์และทรัพ ย์สิน อื่น หรื อ การหาดอกผลโดยวิธีอื่ นที่ ไม่ ขัดต่ อ
กฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้ง อาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารการลงทุ น
(Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
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อย่างไรก็ตาม กองทุ นจะไม่ลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ มีอันดับความน่ าเชื่ อถื อตา่ กว่าที่ สามารถลงทุ นได้ (non –
investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุน
อาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ นั้นได้รบั การ
จัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้ง กองทุนจะ
ไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็ นหุน้ ที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์สงั ่ รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผูอ้ อกหุน้ ดังกล่าวอยู่
ระหว่างการดาเนิ นการกระจายการถือหุน้ รายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับ
หุน้ สามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ทั้งนี้ บริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสาหรับกองทุ นนี้ ให้หมายถึงบริษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทาการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมา มูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลาง
และขนาดเล็ กเติ บโตกว่าหลักเกณฑ์ที่ กองทุ นกาหนดไว้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะมีไว้ซึ่งหุน้ ของบริ ษัท
ดังกล่าวต่อไปได้ และไม่ถือว่าเป็ นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์มูลค่าตลาดที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เช่น หากมูล ค่า
ตลาดโดยรวมเติ บโตขึ้ น บริ ษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้ น หรื อหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง
บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าตลาดลดลง เป็ นต้น ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สิน
ในการคานวณอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ขา้ งต้น นอกจากนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุน
ให้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ขา้ งต้น อันเนื่ องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ ไม่ปกติหรือมีเหตุจาเป็ น
เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสาคัญ หรือเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่มีนัยสาคัญ
ต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาวะภัยพิบตั ิจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กบั วันสิ้ นรอบปี บัญชี เป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุน
ได้ทนั ก่อนสิ้ นปี บัญชี เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้
เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการแก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการผิ ด
เงื่อนไขของโครงการ
อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) :
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจากัด net exposure ที่เกิด
จากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจ
ลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศกาหนด โดยรายละเอียดการ
ค านวณมูลค่ าการลงทุ น หรื อมี ไว้ซึ่งสัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ าเพื่อ การค านวณอัต ราส่ วนการลงทุ นดังกล่ าว จะ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า(Derivatives) หรือตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุนรวม :
หากราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทาให้
กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง
อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าให้ทนั เหตุการณ์โดยการคานวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน : ผูล้ งทุนจะได้รบั จากเงินปั นผลหรือกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุน
ในตราสารทุน
ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน :
 ปั จจัยทางการเมือง เช่น ความมัน่ คงทางการเงิน นโยบายของภาครัฐ ได้แก่ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
ฯลฯ
 ปั จจัยทางเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ เช่น ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน อัตราเงินเฟ้ อ ฯลฯ
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะตลาดทุน เช่น นโยบายของภาครัฐต่อตลาดทุน พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน
ประเภทต่างๆ
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน เช่น ภาวะดอกเบี้ ย การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย
การแข่งขัน ฯลฯ
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น การแข่งขัน ผูบ้ ริหาร ฯลฯ
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
 ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) เป็ นความเสี่ยงที่ราคาหุน้ เปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากการเคลื่อนไหว
ของดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
แนวทางบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะกระจายสัดส่วนการลงทุนในหุน้ ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมซึ่งจะทาให้
สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนอยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายและมีดุลยภาพกับ
ด้านผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
 การดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร (Business Risk) เป็ นความเสี่ยงที่ราคาหุน้ เปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจาก
ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทากาไรและนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทผูอ้ อกตราสาร
แนวทางบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะติดตามการดาเนิ นงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบ
จากปั จจัยเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อสถานะบริษัทอย่างสมา่ เสมอ ทาให้สามารถประเมินศักยภาพและการสร้าง
กาไรของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจาหน่ ายตราสาร
นั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร
แนวทางบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยพื้ นฐานดี
มีสภาพคล่อง
 ความมั ่นคงของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) เกิดจากการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตรา
สาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย
แนวทางบริ หารความเสี่ยง บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลื อกลงทุ นในตราสารที่ มีคุณภาพดี ท้ังในด้านความ
น่ าเชื่อถือ และความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อา้ งอิงมี
ความผัน ผวนมาก โดยอาจจะเกิ ด จากปั จ จัยต่ า งๆเช่ น อัต ราดอกเบี้ ย อัต ราแลกเปลี่ ยน หรื อ ปั จ จัยทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ และ
เนื่ องจากสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการตีมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน ซึ่งอาจจะทาให้ราคาของสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าปรับเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอย่างมากโดยอาจจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์ที่
กองทุนได้ลงทุน
แนวทางบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เป็ น
ประจา สมา่ เสมอ และตีมูลค่าตลาดของสัญญาทุ กวันเพื่อรักษาระดับเงินประกัน (margin) ให้เป็ นไปตาม
กฎระเบี ยบของตลาดอนุ พันธ์ รวมทั้งศึ ก ษาวิเคราะห์ปัจ จัยที่ เกี่ยวข้อ งที่ มีผ ลกระทบต่ อราคา และมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคานวณอัตราส่วนในการลงทุน
ที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา
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การขาย รับซื้ อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การขายหน่วยลงทุน :
KMSLTF-C(L)
ไม่เปิ ดเสนอขายเพิ่มเติม
KMSLTF-A(A)
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป

500 บาท
500 บาท

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นตา่ ในการสัง่ ซื้ อหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ งั ่ ซื้ อหรือ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามชนิ ดหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน
ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
รวมถึงกรณี รองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดย
บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุ นทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการอาจให้ทา
รายการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยมีมลู ค่าขั้นตา่ น้อยกว่าที่กาหนดในบางกรณีได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขาย
หรือบริการของบริษัทจัดการ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การเปิ ดบัญชี :
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุน และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคล
สาเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรอง 1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ความถูกต้อง
2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจ 3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคลและ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
เงื่อนไขการลงนาม
4) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคล
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติมใน
อนาคต
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
ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
กรณีสั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่มิใช่
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ ายเพื่อเข้าบัญชี
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เงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารต่างๆ
เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.
ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีอนื่
ใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกาหนด
กรณีที่สั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื่อ
กองทุน หรือบัญชีอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด สิทธิใน
หน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดดังกล่าว
ได้เรียบร้อยแล้ว
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ที่
www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผูส้ 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 วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K
PLUS หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
โดยสามารถดาวน์ โ หลดแอปพลิ เ คชั น่ 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
วิ ธี ก ารชาระเงิ น อื่นใดที่ เป็ นไปตามเงื่อ นไขการบริ การ เพื่ อ ซื้ อหน่ วยลงทุ นโดยอัต โนมัติ เป็ นประจาตามช่ วง
ระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเงื่อนไขและส่ งคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นแบบสมา่ เสมอได้ที่บริ ษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังเวลาเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการ
จะทารายการขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขายหน่ วยลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้อง
เป็ นการให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
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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 เงิน
ค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุน แล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนและผูส้ งั ่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณี ที่ บัญ ชี ก องทุ น ใดไม่ มี มูล ค่ าคงเหลื อในบัญ ชี และบัญ ชี น้ั น ไม่ มี ก ารติ ด ต่ อขอใช้บริ ก ารเป็ นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการทาการปิ ดบัญชีกองทุนไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ
วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั ่งซื้ อหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและรับชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุน รวมถึง
ได้ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นแล้ว
กรณีที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที่บริษทั
จัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องอยูภ่ ายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด
ก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่จดั สรรแล้ว
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที่การสัง่ ซื้ อมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนเท่าที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อตามสัดส่วนจานวน
หน่ วยลงทุนที่สงั ่ ซื้ อ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การจัดสรรในกรณี ดังกล่ าวส่ งผลให้บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ หรือมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่ อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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การคืนเงินค่าสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ ย (ถ้ามี) ให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณีที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
ไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คตามที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุไว้
ในคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 15 วันนั บจากวันที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนหรือวันที่ยุติโครงการ
แล้วแต่กรณี
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
KMSLTF-C(L)
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่
KMSLTF-A(A)
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่

ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
500 บาท
50 บาท

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นตา่ ในการสัง่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือมูล ค่า
คงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ ให้กบั ผูส้ งั ่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามชนิ ดหน่ วยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
ขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการให้ทารายการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยมีมลู ค่าขัน้ ตา่ น้อยกว่าที่ระบุ
ไว้ในโครงการได้ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุ นโดยระบุรายละเอียดต่ างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. ขายคื นหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ ตกสิกร
ไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถ
สมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถ
ดาวน์โหลด K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทารายการ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
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คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้
เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
การจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
ยกเว้นในกรณีการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน หรือ การไม่ขาย ไม่รบั
ซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นตามสัง่ ที่ ระบุ ในโครงการ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ งั ่ ขายคืน โดย
คานวณจากราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันที่บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่สงั ่ ขายคืนโดย
คูณจานวนหน่ วยลงทุนด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนนั้น
ในกรณีที่ผูถ้ ื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
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็ นผลให้หน่ วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนมีมลู ค่าตา่ กว่ามูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ บริษัทจัดการอาจดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่
เหลืออยูท่ ้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ในกรณีที่จานวนหน่ วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมี
อยู่ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือ หน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทั้งหมด
ตามจานวนเท่าที่ปรากฏอยูต่ ามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไข
ข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้ อได้จากจานวนเงินสดของกองทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ขายคืน
สาหรับหน่ วยลงทุนชนิ ด LTF บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการ
ตามวันที่ลงทุ น และเมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นออกจากกองทุ น บริ ษัทจัดการจะ
คานวณต้นทุนและผลประโยชน์ และหักเงินลงทุ นแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (First In, First
Out : FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผูข้ ายคืนภายใน 5 วันทาการนั บแต่วนั ทาการรั บซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชาระเงินให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และหรือ
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับเพื่ออานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็ นต้น
ทั้งนี้ กรณี ที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชาระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วย
ทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นที่ ประสงค์จะสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่ างๆ ในใบคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกร
ไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสามารถสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุ กวันทาการซื้ อขาย โดย
สามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสามารถสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุ กวันทาการซื้ อขาย โดย
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิด LTF กับกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการ
ของบริษทั จัดการ
บริษัทจัดการเปิ ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF กับกองทุนรวมอื่นๆ
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะไม่เปิ ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาวชนิ ด LTF
ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF ไปยังกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมหุน้
ระยะยาวชนิ ด LTF ไม่ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์
ทางภาษีหากการลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิด LTF ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กับกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการอื่น
(1) กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF ออกจากบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนชนิ ด LTF ไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวของบริษัท
จัดการอื่นที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษี อากร และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด สามารถทาได้โดยการกรอกรายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยระบุจานวนเงินที่
ต้องการ หรือระบุจานวนหน่ วยลงทุนในกรณีที่ตอ้ งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทั้งหมด พร้อมทั้งสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่ วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้วนาไปยื่น
ต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
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บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะซื้ อหน่ วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่รบั ผิดชอบดาเนิ นการกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในคาขอสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนั บตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว
ดังกล่าว
ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF ไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอื่นที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมายกาหนด ไม่ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
(2) กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวเข้าบริษัทจัดการ
ผูส้ นใจสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมหุน้ ระยะยาวที่ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อ นไขการลงทุ น ที่
กฎหมายกาหนดเข้ากองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF ของบริษัทจัดการสามารถขอรับหนั งสือชี้ ชวนเสนอขาย
หน่ วยลงทุน เอกสารการเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสัง่ ซื้ อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการ และแสดงความจานงใน
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการได้ดว้ ยตนเองกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคาสัง่ ซื้ อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนรวม
หุน้ ระยะยาว
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน
(1) การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากชนิ ด LTF ไปยังชนิ ดสะสมมูลค่า
บริ ษัทจัดการอาจเปิ ดให้มีการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นจากชนิ ด LTF ไปยังชนิ ดสะสมมูลค่าได้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ทั้งนี้ การสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF ไปยังชนิ ดสะสมมูลค่า ไม่ถือเป็ นการ
โอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด
(2) การสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ดสะสมมูลค่าไปยังชนิ ด LTF
บริษัทจัดการจะไม่เปิ ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากชนิ ดสะสมมูลค่า ไปยังชนิ ด LTF
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิ ด LTF ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุน
รวม"
การดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในกรณี ดังกล่าวบริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมอบหมายให้บริษัท
จัดการเป็ นผูต้ ัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ื อ
หน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษัทจัดการตามเงื่อนไขที่กาหนดในหัวข้อ
"การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม" หากไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอื่น
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไป
ยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอื่นภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษีอากร และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ซึ่งมีนโยบายการลงทุนและค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่ใกล้เคียงกับกองทุนและบริษัท
จัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
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วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุ น ได้ทุ ก วัน ทาการซื้ อขายภายในระยะเวลารับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บริ ษั ท จัด การก าหนด ส าหรับ การสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายใด บริษัท
จัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายถัดไป
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายในระยะเวลาที่
กาหนดในหัวข้อ การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วนั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทาการซื้ อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทารายการซื้ อหน่ วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันทาการซื้ อขายถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดได้
ราคาขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน :
(1) การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF
บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนดังต่อไปนี้ เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(1.1) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณี เป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(1.2) การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะดาเนิ นการดังนี้
(1.2.1) กรณี กองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางเป็ นกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขายที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว
(1.2.2) กรณีกองทุนต้นทางเป็ นกองทุนที่อยูภ่ ายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการจะใช้ราคาขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทาง
(2) การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ดสะสมมูลค่ากับกองทุ นรวมอื่นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนดังต่อไปนี้ เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(2.1) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณี เป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการซื้ อ
ขายที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัท
จัด การหรื อ ผู ้ส นั บ สนุ น การขายและรับซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น ได้ทารายการสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น แล้ว หัก ด้ว ย
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
(2.2) การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการ
ซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางหรือ ณ สิ้ นวันทาการก่อนหน้าวันทาการซื้ อขายที่บริษัทจัดการ
ได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางแล้วแต่กรณี

กองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว

12

(3) การสับเปลี่ยนระหว่างชนิ ดหน่ วยลงทุน
(3.1) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นชนิ ดหน่ วยลงทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทา
การซื้ อขายที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและ
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วย
ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
(3.2) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นชนิ ดหน่ วยลงทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการ
ซื้ อขายที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับ ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและ
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วย
ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
สิทธิในหน่วยลงทุน :
สิทธิในหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางได้รบั ชาระเงินค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ น ของ
กองทุนไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ งดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมลู ค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่า
หรือราคาที่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
นั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธี การใด ๆ
โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)
ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ดาเนิ นการ
แทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
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การไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว :
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแก่ผู ้
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 สามารถดาเนิ น การรูจ้ ัก ลูก ค้า และตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็ จจริ งเกี่ยวกับลู กค้าได้ใน
สาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริ ษั ท จัด การรายเดิ ม ไม่ ส ามารถด ารงความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ได้ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัด
จาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3
วันทาการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณี
หนึ่ ง ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กฎหมายว่ า ด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และ Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือ
ต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
2. กรณี ที่เอกสารหรือข้อมูลที่ บริษัทจัดการได้รับจากผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริงห รือไม่
ครบถ้วน
3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้ อหน่ วยลงทุนของผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอก
เงิน หรือการสนับสนุ นการก่อการร้าย หรืออาจมีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่างๆ เป็ นต้น
4. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่
บริษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และชื่อเสียงหรือ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็ นหลัก
5. กองทุ น สงวนสิ ท ธิ ใ นการที่ จ ะไม่ เ สนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กับ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรม
ในสหรัฐอเมริกา
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชัว่ คราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบก่อนการใช้สิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ช่องทางที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
รับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ข้อมูลโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ :
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที่โทร. 0 2888 8888
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 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
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่ วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ
30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษั ท จัด การจะเปิ ดเผยอัต รา Liquidity Fee ที่ เรี ยกเก็ บ จริ ง และหรื อ มูล ค่ า การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น หรื อ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริ ษั ท จัด การจะพิ จารณาเรี ยกเก็ บ Liquidity Fee โดยมี ห ลัก การในการพิ จ ารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุ นเข้าออกของกองทุ น หรื อปั จจัยอื่นใดที่ นอกเหนื อ การควบคุ ม ของบริ ษั ทจัด การ โดยบริ ษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็ จจริ งที่ มีอยู่และหรื อสมมติ ฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่ สะท้อนต้นทุ นในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุ นรวม (Swing
Pricing) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรับ เพิ่ ม หรื อ ลดอัต รา Liquidity Fee ที่ เก็ บ จริ ง และหรื อ ปรับ เพิ่ ม หรื อ ลด
ระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืน
หน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
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2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือ มูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนั้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

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 สภาพคล่ องของตราสาร ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุ น และ
ปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อ
การควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่ สดั ส่วนของ
มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุทธิของกองทุน เที ยบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุ น มีค่าเกินกว่า
Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่า
การซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขาย
คืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคานวณเป็ 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 วยลงทุนในวัน
ทาการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา
กองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว

17

และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่ เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน
ของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้
รับการจัดสรรหน่ วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น

ค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution
Levies – ADLs) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs และก าหนด ADLs Threshold โดยมี ห ลัก การในการ
พิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่
สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
ซึ่งบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็ จจริ งที่ มีอยู่และหรื อสมมติ ฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น
ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่ สดั ส่วน
ของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า
ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่า
การซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขาย
คืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคานวณเป็ 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 การ
ใช้เครื่องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ ADLs พร้อมกับเครื่องมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs จากผูท้ ี่ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ ยน
หน่ วยลงทุนเข้า หรือผูท้ ี่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก เพียงฝั ่งใดฝั ่งหนึ่ งที่เกิน ADLs
threshold ที่ บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ รวมถึ งบริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะพิจารณากาหนดอัตราการเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ ที่จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติ มในการเรี ยกเก็บเฉพาะรายที่ ทา
รายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือรายที่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกิน
อัตราสูงสุ ดที่ ระบุ ไว้ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและในหนั งสื อชี้ ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวัน
ทาการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs
ในวัน ทาการนั้ น แม้ห ากภายหลังปรากฏว่าเช็ ค ค่า ซื้ อหน่ วยลงทุ นทั้งหมดหรื อบางส่ วนของวันทาการนั้ นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วย
ลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น

- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร
ต้น ทุ น และค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ ในการขายสิ น ทรัพ ย์ของกองทุ น และปริ มาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นรวมทั้งการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุนหรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หากบริษัทจัดการพิจารณา
แล้วว่า การใช้งานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนที่
เกิดขึ้ นในปริ มาณมาก หรื อไม่เพียงพอต่ อการป้ องกันผลกระทบต่ อผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นโดยรวม จากต้นทุ นและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
กองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณี ที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปฏิบตั ิกบั คาสัง่ ที่ได้รบั จากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคาสัง่ ที่ได้รบั ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทั้งนี้
บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาใช้ Notice Period ร่ ว มกั บ เครื่ อ งมื อ อื่ น ได้แ ก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ซึ่ง
จะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด

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
สถานการณ์อ าจจะไม่ ป กติ โดยบริ ษั ท จัด การอาจก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ บ่ ง ชี้ สถานการณ์ที่ ไ ม่ ป กติ ด ้ว ย Gate
Threshold ได้ บริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยพิจารณาปั จจัยต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ในการขาย
สินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน
หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการ
ภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้
สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณี ที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่ งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติ ดว้ ย Gate Threshold ในกรณี ดังกล่าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน
เที ยบกับ มูล ค่ า ทรัพย์สินสุ ท ธิ ท้ังหมดของกองทุ น มี ค่ า เท่ า กับหรื อมากกว่า Gate Threshold ที่ บ ริ ษั ทจัดการ
ก าหนด โดยที่ มู ล ค่ า การซื้ อขายหน่ วยลงทุ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ค านวณจาก มู ล ค่ า การซื้ อหน่ วยลงทุ น
(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
3. บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณาก าหนดวิ ธีก ารรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ ยตาม
สัด ส่ ว น (pro-rata basis) ของค าสัง่ ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น และค าสัง่ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออก ณ วัน ที่ ใ ช้
Redemption Gate
4. คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการใน
วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกใหม่
ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุ นออก ทั้งนี้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นสามารถยกเลิกคาสัง่ ส่วนที่ เหลือได้เมื่อบริษัท
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จัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการยกเลิกคาสัง่ ดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิ ดใช้ระบบ บริษัทจัด การจะ
เปิ ดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริษัทจัดการจะทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขั้นตา่ ที่ ระบุไว้ในโครงการ และหรื อปรับ เพิ่มหรือลด
ระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่
เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ 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
ขายคืนหน่ วยลงทุ นและคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออกทั้งหมดที่ คา้ งอยู่ในรายการ และจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสัง่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น

- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการสามารถดาเนิ นการได้สูงสุ ดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่ จะได้รับการผ่ อนผันเวลาดังกล่ าวจาก
ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัท จัด การพิ จารณาแล้ว มี ค วามเชื่ อ โดยสุ จ ริ ตและสมเหตุ สมผลว่า
จาเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุน โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่ องจากเหตุจาเป็ น
ตามกรณีใดกรณีหนึ่ งดังนี้
1. ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
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ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุ น (suspension of dealings) ด้ว ยเหตุ อื่ น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทน.
11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุ นรวมเพื่อผูล้ งทุ นทัว่ ไป กองทุ นรวมเพื่อผูล้ งทุ นที่ มิใช่ รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
- การดาเนินการในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ (side pocket)
โดยบริ ษั ท จัด การกองทุ น รวมจะปฏิ บัติ ต ามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
การกาหนดวิธีการคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่อมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อ
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนโดยบันทึก
มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น 0 และให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บนั ทึกมูลค่าดังกล่าวเป็ นผู้
มีสิทธิที่จะได้รบั เงินภายหลังจากที่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินนั้นได้
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สิทธิและข้อจากัดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อจากัดการใช้สิทธิออกเสียง :
ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน และ
หน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็ม
ตามจานวนที่ถืออยู่
ข้อจากัดในการโอน :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดสะสมมูลค่า สามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้แก่ทายาทหรือผูร้ บั ประโยชน์ตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคาสัง่ ศาล
4. การโอนอันเนื่ องมาจากการบังคับจานาหน่ วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุ มตั ิให้โอนได้ เช่น กรณีการแก้ไขหนังสือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิที่เกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซื้ อขาย เป็ นต้น
นายทะเบี ยนจะไม่รับจดทะเบี ยนการโอนหน่ วยลงทุ นนอกเหนื อจากกรณี ที่ระบุขา้ งต้น อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
จัดการอาจเปิ ดให้มีการโอน นอกเหนื อจากกรณีขา้ งต้น ซึ่งเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน่ คาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อม
เอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามข้อ 1 สาหรับการโอนหน่ วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ผูร้ บั โอน
หน่ วยลงทุนจะต้องมาติดต่อนายทะเบียนด้วยตนเองพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตามกฎหมาย
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอน
หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอน
ภายใน 30 วันนั บแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ ับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตาม
กาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
1. การโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการ
ลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่ อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ด LTF ซึ่งถือครองหน่ วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 จะไม่สามารถนาหน่ วยลงทุน
ของกองทุนไปจาหน่ าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
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การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กองทุนรวมนี้ มีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ นหลักฐาน
โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่าง
ลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
(รายละเอียดตามข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการในหัวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดง
สิทธิในหน่ วยลงทุน”)
ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม :
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนิ นการใช้
สิ ท ธิ อ อ ก เ สี ย ง ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไ ด้ ต า ม วิ ธี ก า ร ที่ ป ร ะ ก า ศ ใ น website ข อ ง บ ริ ษั ท จั ด ก า ร
(www.kasikornasset.com)
ช่องทางการร้องเรียนของผูล้ งทุน :
ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 1207, 0 2033 9999 หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2299 1111
นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
ไม่มี
การวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย :
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่
ของบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่อยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
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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 234 กองทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ :
1,040,765,803,100.21 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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

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

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารการเงิน,
นินทั ธ์
มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก
วงศ์เสงี่ยม
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์การทางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ. ทิสโก้ จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายงานลงทุน, บลจ.
เกียรตินาคินภัทร จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายงานลงทุน, บลจ.
ฟิ นันซ่า จากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
ธิดาศิริ ศรีสมิต - Master of Finance and
Investment, Exeter University,
United Kingdom
- Bachelor of Science in
Statistics, Economics and
Business,
Chiang Mai University

นฤมล
ว่องวุฒิพรชัย

จรัสรักษ์
วัฒนสิงหะ

ประสบการณ์การทางาน
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย จากัด
- Senior Global Equity Expert, Group
Investment Strategy, ALLIANZ INVESTMENT
MANAGEMENT SE (AIM), GERMANY
- Senior Vice President / Head of Equity,
Investment Department, AYUDHYA ALLIANZ
C.P. LIFE
- Vice President / Senior Equity Fund
Manager Private Fund Department, BUALUANG
SECURITIES PLC
- Relationship Manager, Corporate and
Financial Services, STANDARD CHARTERED
BANK PLC
- Assistant Fund Manager, Investment
Department, THE MUTUAL FUND PLC
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ,
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, บลจ. กสิกรไทย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ ายจัดการ
- ปริญญาตรี
กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย
สาขาอิเลคทรอนิ คส์,
จากัด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า - ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
คุณทหาร ลาดกระบัง
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุนและวิจยั , บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุนและวิจยั ,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- หัวหน้าส่วน ฝ่ ายจัดการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ปริญญาโท ด้านการเงินและการ - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, บลจ. กสิกรไทย
ลงทุน, มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
จากัด
ประเทศอังกฤษ
- ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสาร
- ปริญญาตรี
ทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Master of Science in Finance
(International Programme)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Arts in English for
Careers,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตร์
และการบัญชี ภาควิชาการธนาคาร
และการเงิน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กอบพร กุลสุรกิจ - ปริญญาโท สาขาการเงิน
(International Programme)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี
ภาควิชาสถิติ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุธี เลิศสาครศิริ - Master of Business
Administration, UCLA,
United States
- ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
ธีรวัฒน์
บรรเจิดสุทธิกุล บัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Science in
Industrial Engineering, Purdue
University,
United States
พักตร์พริ้ ง
พูไ่ พจิตรกุล
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ประสบการณ์การทางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการการลงทุน (ตราสาร
ทุน), บมจ. อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
, บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. ภัทร จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน, บริษัท อเมริกนั อินเตอร์
แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. ทหารไทย จากัด

- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. ธนชาต จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. วรรณ จากัด

- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- MSc in Finance
วินิทร ผ่องใส
Lancaster University,
United Kingdom
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาควิชาการธนาคารและการเงิน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุนตราสารแห่งทุน
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
 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
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
 ธนาคารออมสิน โทร. 1115
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทร. 02-274-9400
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด โทร. 02-820-0100
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทร. 02-107-1860
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด โทร. 02-026-5100
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จากัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทร. 02-680-1111, 02-680-1000
 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โทร. 02-672-5999
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5000
 บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั ่ จากัด โทร. 02-095-8999
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
กองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว
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บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จากัด โทร. 02-695-5555
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-857-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด โทร. 02-088-9100, 02-343-9500
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทร. 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด โทร. 02-697-3700
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9797
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จากัด โทร. 02-949-1000
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทร. 02-660-6666
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 ลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 0 2299 1111
นอกจากหน้ าที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ในสัญญาแต่ งตั้งผูด้ ู แลผลประโยชน์ แล้ว ผู ้ดู แลผลประโยชน์ ยังมีห น้ าที่ ตาม
กฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนด้วย
รายชื่อผูส้ อบบัญชี :
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
นางสาววันนิ สา งามบัวทอง
นางสาวโชติมา กิจศิรกร
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์
กองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว
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นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย
นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
นางสาวอริสา ชุมวิสูตร
นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์
นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2596 0500

กองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 20
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มอี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ น
อันดับที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในทรัพย์สินของผูอ้ อก/คู่สญ
ั ญาในประเทศที่มี ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 10
อันดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ ง ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋
ลงทุนรวมกัน
ร้อยละ 45
แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบัน
ไม่เกิน
เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
การเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
- การทาธุรกรรม reverse repo
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
- การทาธุรกรรม securities lending
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
- การลงทุนในตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้ อขายใน SET / ลงทุนรวมกัน
ร้อยละ 15
ตราสารที่ไม่ได้ซอขายอยู
ื้
ใ่ นกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน
สาหรับสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET / ตราสารหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยูใ่ นระบบ Organized Market
หรือเทียบเท่า (total SIP)
- การทาธุรกรรม derivatives มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ลงทุนไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
ความเสี่ยง (hedging)
- การทาธุรกรรม derivatives ที่มใิ ช่เพื่อการลดความเสี่ยง
global exposure limit
(non-hedging)
กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
- การลงทุนในหุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ่ ง
ลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 25
- การลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนของผู ้ ลงทุนไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน
ออกรายใดรายหนึ่ ง
(financial liability)
ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น
- การลงทุนในหน่ วย CIS / infra / property
ลงทุนไม่เกิน
1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย
CIS / infra / property
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เป็ นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
อัตราตามโครงการ(5) เรียกเก็บจริง(5) เรียกเก็บจริง(5) เรียกเก็บจริง(5)
รายการที่เรียกเก็บ
ปี 62/63
(1)

ปี 63/64

ปี 64/65

(4)

1. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยรวมทั้งหมด
ที่ประมาณการได้
ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี
1.87
1.87
1.87
 ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 0.0321 ต่อปี
0.02
0.02
0.02
 ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี
0.08
0.08
0.08
 ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ตามที่จ่ายจริง
1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยรวมทั้งหมด
แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ที่ประมาณการไม่ได้
ไม่เกิน 1.07 ของจานวน
 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
เงินทุนของโครงการ
ไม่เกิน 1.07 ต่อปี ของ
0.00
 ค่าโฆษณาภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามที่จ่ายจริง
0.01
 ค่าตรวจสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.01
0.01
 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู ้
ถือหน่ วย
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.01
0.01
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(6)
(7)
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
ไม่เกิน 4.9220 ต่อปี
2.00
1.99
1.99
1. ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
0.11
0.58
0.34
(1)
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
2.1 ค่าธรรมเนี ยมการขาย
- KMSLTF-C(L)
ไม่เกิน 2.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
- KMSLTF-A(A)
ไม่เกิน 2.00
ยกเว้น
1.00 *
1.00
2.2 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืน
- KMSLTF-C(L)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
- KMSLTF-A(A)
ไม่เกิน 2.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
2.3 ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
- KMSLTF-C(L)
เป็ นไปตามค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนในขณะนั้น
 สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า

-

 สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
- ไปยัง LTF บลจ. อื่น
- ไปยัง LTF ภายใน บลจ.กสิกรไทย(2)
KMSLTF-A(A)
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ไม่เกิน 1.50
ไม่เกิน 1.50

1.50
ยกเว้น

1.00 **
ยกเว้น

1.00
ยกเว้น

อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนของกองทุนต้นทาง
หรือค่าธรรมเนี ยมการขายของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั ราใดสูงกว่า
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รายการที่เรียกเก็บ

อัตราตามโครงการ(5)

เรียกเก็บจริง(5) เรียกเก็บจริง(5) เรียกเก็บจริง(5)
ปี 62/63
ปี 63/64
ปี 64/65

2.4 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง
ที่กาหนดในโครงการ (exit fee) กรณีถือหน่ วยลงทุน
น้อยกว่า 1 ปี
ไม่เกิน 1.50
1.50
ยกเว้น ***
ยกเว้น ***
- KMSLTF-C(L)(3)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
- KMSLTF-A(A)
3. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ตามที่จา่ ยจริง)
3.1 ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
- KMSLTF-C(L)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่ วยลงทุนได้
- KMSLTF-A(A)
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
3.2 ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
3.3 ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
อัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
อัตราตามที่จ่ายจริง
หรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณี
พิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
* บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนในอัตรา 1.00% ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็ น
ต้นไป
** บริ ษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นในอัตรา 1.00% ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม
2564 เป็ นต้นไป
*** บริษัทจัดการยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง (Exit Fee) สาหรับการถือครอง
ตา่ กว่า 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2566
(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย
ของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเพิ่มขึ้ น
(2) ในกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวภายใต้การจัดการของ บลจ. กสิกรไทย จากัด จะยกเว้น
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจนกว่าจะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเป็ นอย่างอื่น
(3) ใช้เกณฑ์ "เข้าก่อนออกก่อน" (First In First Out) ในการนับอายุการถือครองหน่ วยลงทุน โดยเริ่มนับตั้งแต่วนั ที่บริษัทจัดการ
ได้รบั เงินค่าจองซื้ อหรือค่าสัง่ ซื้ อและได้รบั รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว
(4) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้ สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
(5) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ว
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(7) ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจาการซื้ อขายหลักทรัพย์
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ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่านายหน้า
(บาท)
1,632,896.02

อัตราส่วน
ค่านายหน้า
28.61%

2 บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

477,144.93

8.36%

3 บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน)

445,273.61

7.80%

4 บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)

381,370.10

6.68%

5 บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

357,905.43

6.27%

6 บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิ ตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

327,750.59

5.74%

7 บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)

282,579.86

4.95%

8 บริ ษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

276,917.89

4.85%

9 บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นั นเซี ย ไซรัส จำกัด (มหำชน)

268,907.54

4.71%

10 บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

250,138.45

4.38%

11 อื่ นๆ

1,006,362.21

17.63%

รวม

5,707,246.63

100.00%

อันดับ

ชื่ อ

1 บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว
วันที่ 30 กันยายน 2565
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว
วันที่ 30 กันยายน 2565 (ต่อ)
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว
วันที่ 30 กันยายน 2565 (ต่อ)
วั

30 กั น ยา
ยน 2564 (ต่อ)
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่ งหนี้ กึ่ งทุนที่กองทุน
ลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาวกับเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว-C ชนิด LTF (KMSLTF-C(L))
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
(% ต่อปี )
ปี
2559*
2560
2561
2562
2563
2564
ผลตอบแทนกองทุนรวม

3.32

27.14

-21.11

2.26

-1.63

41.29

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

3.96

17.30

-8.08

4.27

-5.23

17.67

ความผันผวน (Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน

8.03

9.57

12.73

11.19

28.24

13.86

7.53
6.43
12.05
9.40
29.92
12.05
ความผันผวน (Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด**
*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ตั้งแต่
3 เดือน 6 เดือน
ต้นปี
(%)
(%)
(%)
-8.51
-2.59
-8.80
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-1.58

2.33

-4.63

1 ปี
(%)

3 ปี
(%ต่อปี )

5 ปี
(%ต่อปี )

-0.60

7.18

2.25

ตัง้ แต่
จัดตั้ง
(%ต่อปี )
5.22

1.77

2.09

2.01

4.34

15.67
13.42
14.92
14.87
20.13
17.33
16.33
ความผันผวน (Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน
11.52
9.89
11.31
11.22
19.71
16.65
15.55
ความผันผวน (Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด**
** ตัวชี้ วัด คือ ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงาน
ของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุน KMSLTF-C(L) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึงวัน
สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -48.22%
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า (KMSLTF-A(A))
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
(% ต่อปี )
ปี
2563*
2564
ผลตอบแทนกองทุนรวม

7.21

41.09

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

8.29

17.67

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

17.05

13.86

19.17

12.05

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ตั้งแต่
3 เดือน
ต้นปี
(%)
(%)
-8.65
-2.64
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

-1.58

2.33

6 เดือน
(%)

1 ปี
(%)

-8.91

-0.79

ตัง้ แต่
จัดตั้ง
(%ต่อปี )
15.46

-4.63

1.77

10.59

13.42
14.92
14.87
15.25
ความผันผวน (Standard deviation) 15.67
ของผลการดาเนินงาน
9.89
11.31
11.22
13.76
ความผันผวน (Standard deviation) 11.52
ของตัวชี้ วัด**
** ตัวชี้ วัด คือ ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงาน
ของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุน KMSLTF-A(A) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือ
นับตั้งแต่เริ่มแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน ในกรณีที่แบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนมาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่
ผ่านมา เท่ากับ -14.19%
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด
ทริ สเรทติ้ งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาวจานวน 8
อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับตา่ สุด โดยตราสารหนี้ ระยะกลางและ
ยาวมีอายุต้งั แต่ 1 ปี ขึ้ นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA - อันดับเครดิ ตสูงสุด มีความเสี่ยงตา่ ที่ สุด บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงตา่ มาก บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับตา่ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูง
กว่า
BBB - มีความเสี่ ยงในระดับปานกลาง บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
อันดับเครดิ ตจาก AA ถึ ง C อาจมีเครื่ องหมายบวก (+) หรื อลบ (-) ต่ อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่ างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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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 ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตา่ มาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตา่ มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับ
เครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึ งระดับความน่ าเชื่ อ ถื อปานกลางเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับตราสารที่ ได้รับการจัด อัน ดับ ที่ สูงกว่า มี
ความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆมากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่าอันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตา่ สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิ ตจาก AA ถึ ง C อาจมีเครื่ องหมายบวก (+) หรื อลบ (-) ต่ อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่ างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์
โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือที่มี ความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดี ยวกัน และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ ออกหรือค้า
ประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษ จะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับ
ความน่ าเชื่อถือที่กาหนด
F2(tha)
แสดงถึ งระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่ น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาระ
หนี้ ดังกล่าวจะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับ
การจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์
โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้า
ประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
โดยระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารหนี้ อื่นที่ได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
’A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็
ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้
โดยตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
มีความเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถ
ในการชาระหนี้ ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้ อื่นที่ได้รับการจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้ พิเศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความ
แตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติม
ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่ งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับ
ความน่ าเชื่ อถื อขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่ าวสาหรับอันดับความน่ าเชื่ อถื ออันดับ
”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
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดี บริษัทผูอ้ อกตรา
สารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัทผูอ้ อก
ตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ น้อย
กว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยงจาก
ความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผูอ้ อกตรา
สารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ ได้รับการจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อ B มี ค วามเป็ นไปได้ที่ผู ้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยู่ในปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
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 ชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิ ตที่ P-1 สาหรับเงินฝากนั้ น มีสถานะคุ ณภาพด้านเครดิ ตที่ดีมาก
ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สาหรับเงินฝากนั้ น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมี
ความสามารถที่แข็งแกร่งในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สาหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่
ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับ “Not Prime” สาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตา่ หรือน่ ากังวลและมี
ความไม่แน่ นอนในความสามารถในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AAA มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Standard & Poor’s บริษัท
ผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตรา
สารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัทผูอ้ อก
ตราสารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ น้อย
กว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยงจาก
ความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผูอ้ อกตรา
สารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ ได้รับการจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อ B มี ค วามเป็ นไปได้ที่ผู ้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยู่ในปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิง
ในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุ นสามารถขอหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุ นรวมได้ที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือ www.kasikornasset.com
2. ผู ้ล งทุ น ควรตรวจสอบให้แ น่ ใ จว่ า ผู ้ข ายหน่ ว ยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. ผูล้ งทุ นควรศึ กษาเงื่อนไขการลงทุ น ของกองทุ นรวมหุ น้ ระยะยาวให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอี ยด
เพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผูข้ ายหน่ วยลงทุน
4. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนหุน้ ระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รบั ภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและ/
หรือเบี้ ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย
5. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
6. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่
สนใจจะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ที่บริษัท
จัดการ ตัวแทน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
8. ผูล้ งทุ นสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุ น เช่ น การทาธุ รกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
(connected person) และการลงทุ น ตามอัต ราส่ ว นที่ ก าหนดในวัต ถุ ป ระสงค์ก ารลงทุ น เป็ นต้น ได้ที่
ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ โดยผ่ านเครื อ ข่าย Internet ของส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
9. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้ น บลจ.กสิกรไทย จึ งไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของ กองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของ กองทุนเปิ ด
เค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ส่ ถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของบลจ.กสิกรไทย
10. ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap หุน้ ระยะยาว เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญา
ซื้ อขายล่ ว งหน้ า และควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น โดยค านึ งถึ งประสบการณ์ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะทางการเงินของผูล้ งทุน
11. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวม
12. การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
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