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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 7 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 

 

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว 

K SET50 LTF : KS50LTF 

 

“การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

ผูล้งทุนน าเงินลงทุนไปลดหยอ่นภาษีไมไ่ด”้ 

 

สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมดชันี (Index Fund) 

 

ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน : ลงทุนระยะยาวในหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยซ่ึ์งเป็นส่วนประกอบ

ของดัชนี SET50 โดยมุ่งหวังจะไดร้ับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในอัตราเทียบเคียงกบั

ผลตอบแทนของดชันีดงักล่าว 

 

จ  านวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 5,000 ลา้นบาท  

 

รอบระยะเวลาบญัชี : 30 กนัยายน 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 

1. ชนิด LTF (KS50LTF-C(L)) (ไม่เปิดเสนอขายเพิ่มเติมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563) ส าหรับผูล้งทุนท่ีซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เพื่อไดร้บัสิทธิลดหยอ่นทางภาษีเท่าน้ัน 

2. ชนิดสะสมมลูค่า (KS50LTF-A(A)) ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน และไม่สามารถน าไปลดหยอ่นภาษีได ้โดยเปิดเสนอขาย

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

อายโุครงการ : ไม่ก าหนด  

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยซ่ึ์งเป็นส่วนประกอบ

ของดชันี SET50 ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนท่ีลงทุนในหุน้ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของดชันี 

SET50 กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีอา้งอิงกบัผลตอบแทนหุน้หรือกลุ่มหุน้ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของดชันี SET50 กองทุน

รวมดชันีท่ีอา้งอิงกบัผลตอบแทนหุน้หรือกลุ่มหุน้ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของดชันี SET50 หรือ derivatives ท่ีอา้งอิง

กับผลตอบแทนหุน้หรือกลุ่มหุน้ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพยสิ์น

ขา้งต้นโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อสร้างอัตรา
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ผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใหใ้กลเ้คียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม 

SET50 (Index Tracking) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) ซ่ึงใน

ปัจจุบันบริษัทจดัการใชร้ะบบภายในท่ีพฒันาขึ้ นมาเพื่อใชใ้นการสรา้งพอร์ตการลงทุนใหไ้ดอ้ตัราผลตอบแทน

ใกลเ้คียงอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวม SET50 เมื่อกองทุนมีเงินเขา้/ออกจากกองทุนในแต่ละวนั 

ระบบจะดึงขอ้มูลของดัชนี SET50 ณ ปัจจุบัน เพื่อค านวณปริมาณการซ้ือ/ขายหลักทรัพยแ์ต่ละตัวจากขอ้มูล

มูลค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุน้สามัญท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพฒันา ปรบัปรุง หรือเปล่ียนแปลงระบบท่ีจะน ามาใชใ้นอนาคตโดยขึ้ นอยู่

กบัดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหน่ึงกองทุนอาจไม่ไดล้งทุนในหุน้ซ่ึงประกอบเป็น

ดชันี SET50 ครบทั้ง 50 หุน้  

 

ในกรณีท่ีดชันี SET50 ถูกยกเลิกหรือกรณีท่ีไม่มีการค านวณดชันีผลตอบแทนรวม SET50 บริษัทจดัการจะเปล่ียน

ดชันีท่ีกองทุนใชอ้า้งอิงในการสรา้งผลตอบแทนเป็นดชันีราคาหุน้อื่น ๆ  ท่ีใชว้ดัผลตอบแทนของการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ

ใหส้อดคลอ้งกบัดชันีท่ีใชอ้า้งอิงโดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี หากเกิดกรณีใด ๆ ท่ีท าใหบ้ริษทั

จดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกดชันีท่ีกองทุนจะใชอ้า้งอิงในการสรา้งผลตอบแทนเป็นดชันีราคาหุน้อื่น ๆ 

ได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม  

 

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากท่ีระบุขา้งตน้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่ง

ทุน ตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขัดต่อ

กฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้ง อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้อรต์การลงทุนสามารถสรา้งอตัราผลตอบแทนให้

ใกลเ้คียงดชันีผลตอบแทนรวม SET50 หรือลดความเส่ียง หรือลดค่าใชจ้่ายของกองทุน หรือเพิ่มผลตอบแทนจาก

การลงทุน ยกตวัอย่างเช่น ในกรณีท่ีเงินลงทุนมีจ านวนน้อย เมื่อจดัสรรสดัส่วนการลงทุนในแต่ละหลกัทรพัยแ์ลว้ 

อาจท าใหมู้ลค่าการลงทุนในบางหลกัทรพัยน์้อยมาก จนส่งผลใหก้องทุนไม่สามารถสรา้งอตัราผลตอบแทนได้

ใกลเ้คียงกบัดชันีผลตอบแทนรวม SET50 หรืออาจมีค่าใชจ้่ายสูง ดงัน้ัน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้า เช่น SET50 Index Futures เพื่อสรา้งอตัราผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัดชันี SET50 โดยใชเ้งินลงทุน

ท่ีน้อยกว่าการลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์ 

 

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลกัทรพัยท่ี์

ไม่มีการซ้ือขายในตลาด (Unlisted Securities) ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้ับการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ (Unrated 

Securities) และตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) ทั้งน้ี 

กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งหลักทรัพยท่ี์ไม่มีการซ้ือขายในตลาด(Unlisted Securities) และ/หรือตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับ

ความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้เฉพาะกรณีท่ีหลกัทรพัยน้ั์นมีการซ้ือขายในตลาด และ/หรือตราสารหน้ี

น้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน  

 

กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหวา่งรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันับแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น 

ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุนท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ นอกจากน้ี อาจมีบาง

ขณะท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวข้า้งต้น อนัเน่ืองมาจากการเกิด

สภาวการณ์ท่ีไม่ปกติหรือมีเหตุจ าเป็น เช่น มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยส าคญั หรือ

เกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยส าคญัต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภาวะภยัพิบติัจากภยั
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ธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลกัทรัพยล์ดลงอย่างรุนแรงในช่วงท่ีใกลก้บัวนัส้ินรอบปีบญัชี เป็นเหตุ

ใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนไดท้ันก่อนส้ินปีบัญชี เป็นตน้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่

สามารถลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งทุนใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นโครงการแก่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเง่ือนไขของโครงการ  

 

หมายเหตุ:  

ในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามบริหารจดัการใหค้่าความคลาดเคล่ือนระหว่าง “อตัราผลตอบแทนหลังหัก

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุน” เมื่อเปรียบเทียบกับ “อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม 

SET50 (SET50 ToTal Return Index)” หรือค่า Tracking Error (TE) ไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ต่อปี อย่างไรก็ตาม 

อาจมีบางขณะท่ีค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยถือว่าไม่เป็นการขัดแยง้หรือผิดไปจาก

รายละเอียดโครงการ ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงค่า Tracking Error ท่ีใชข้า้งตน้ โดยถือ

ว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนและไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

 

ขอ้มูลดชันี SET50  

รายละเอียดดชันี SET50 

ดัชนี SET50 เป็นดัชนีท่ีใชเ้พื่อแสดงระดับความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรพัย ์โดยจะคดัเลือกหลกัทรพัย ์50 

หลักทรัพยท่ี์มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูงอย่างสม า่เสมอ และมีสัดส่วนผูถื้อหุน้รายย่อยหรือ Free Float ผ่าน

เกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อใหเ้ป็นดัชนีอา้งอิง (Underlying Index) ส าหรับการออกสินคา้และผลิตภณัฑ์ทางการเงิน

โดยเฉพาะการออกตราสารอนุพนัธ ์ 

 

การปรบัรายการหลกัทรพัย ์ 

ตลาดหลักทรัพยไ์ดก้ าหนดใหม้ีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพยท่ี์ใชใ้นการค านวณดัชนี SET50 ทุกๆ 6 

เดือน ทั้งน้ีเพื่อความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัภาวะการณ์ในตลาดหลกัทรพัย ์

เช่น กรณีท่ีมีบริษัทจดทะเบียนเขา้ใหม่ หรือกรณีท่ีมีการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงอาจส่งผลใหหุ้น้สามญั

บางตวัท่ีไม่ไดถู้กคดัเลือกมาก่อนมีคุณสมบติัครบถว้นขึ้ น และสามารถน ามาใชใ้นการค านวณดชันี SET50 ได ้ 

หลกัทรพัยท์ี่น ามาพจิารณา

คดัเลือก 

หุน้สามญัจดทะเบียนจากตลาดหลกั (SET’s Main Market) 

วนัท่ีเริ่มเผยแพรด่ชันี SET50 16 สิงหาคม 2538 

วนัฐานของ SET50 TRI 2 มกราคม 2545 

ค่าดชันีในวนัฐาน 1,000 จุด 

การเผยแพรข่อ้มูล  ขอ้มูล ณ ส้ินวนัท าการ โดยจะเผยแพร่ในวนัถดัไป ประมาณ 8:30 น. (มี

ขอ้มลูยอ้นหลงัตั้งแต่พ.ศ. 2545) 

อัตราผลตอบแทนรวมรายเดือนของหลักทรัพย์ยอ้นหลัง 12 เดือน จะ

เผยแพร่ภายใน 5 วนัท าการนับจากส้ินเดือน 

รอบของการปรบัหลกัทรพัย ์ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและเดือนธนัวาคม โดยมีผลในวนัท าการแรก

ของเดือนถดัไป 

การปรบัฐานการค านวณ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพยท่ี์ใชใ้นการค านวณ เน่ืองจาก

การเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ของหลกัทรพัยท่ี์เป็นผลมาจากเหตุการณต่์างๆ 
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เช่น การเพิ่มทุนของบริษัท การแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญั และใชสิ้ทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษัท 

ท่ีมา: www.set.or.th 

 

วิธีค านวณดชันีผลตอบแทนรวม SET50  

ค านวณผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลกัทรพัยใ์หส้ะทอ้นออกมาในค่าดชันี ทั้งผลตอบแทนท่ีเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหลักทรัพยท่ี์ลงทุน (Capital gain/loss) สิทธิในการจองซ้ือหุน้ (Rights) ซ่ึงเป็นสิทธิท่ี

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในการซ้ือหุน้เพิ่มทุน ซ่ึงมกัจะใหสิ้ทธิซ้ือในราคาท่ีต า่กว่าราคาตลาด ณ ขณะน้ัน และเงินปันผล 

(Dividends) ซ่ึงเป็นส่วนแบ่งของก าไรท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยมีสมมติฐานเพิ่มเติมว่าเงินปันผลท่ีไดร้บัน้ีจะถูก

น าไปลงทุนในหลกัทรพัยด์ว้ย (Reinvest) 

TRIt = TRIt-1  * (1+ Daily Total Returnt) 

โดยท่ี 

TRIt                      =     ดชันีผลตอบแทนรวม SET50  ณ วนัปัจจุบนั   

TRIt-1                         =     ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วนัก่อนหน้า 

Daily Total Returnt  =     ผลตอบแทนรวมของดชันี ณ วนัปัจจุบนั 

 

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกหลกัทรพัยใ์นดชันี SET50  

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกหลกัทรพัยใ์นดชันี SET50 น้ัน ประกอบดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั คือ หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก

หลกัทรพัยต์ามรอบการทบทวนรายช่ือ ซ่ึงใชค้ดัเลือกหลกัทรพัยต์ามรอบการทบทวนรายช่ือหลกัทรพัย ์(Periodic 

Review of Constituent Companies) ซ่ึงด าเนินการทุกคร่ึงปี และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการเปล่ียนแปลงรายช่ือ

หลกัทรพัย ์(Changes to Constituent Companies) ซ่ึงใชใ้นการพิจารณาเปล่ียนแปลงรายช่ือระหว่างรอบเท่าน้ัน  

 

การพิจารณาปรบัรายการหลกัทรพัยท์ุก 6 เดือน (ในการค านวณดชันี SET50) 

รอบทบทวนเดือนมิ.ย. ส าหรับขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณ ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคมปีเดียวกัน  

รอบทบทวนเดือนธ.ค. ส าหรบัขอ้มลูท่ีใชใ้นการค านวณ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายนปีถดัไป 

 

อตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ : 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดท่ีเกิด

จากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยรายละเอียด

การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะ

พิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

ผลกระทบทางลบภายใตส้มมติฐานและความเช่ือมัน่ท่ีสมเหตสุมผลจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้

ตอ่เงินทุนของกองทุนรวม : 

หากราคาหลักทรัพยอ์า้งอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์จนอาจท าให้

กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 

ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา 

และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการค านวณอตัราส่วนในการ

ลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา 

http://www.set.or.th/
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นโยบายการจา่ยเงินปันผล : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark) : ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)  

 

ผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน : ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือก าไรส่วนเกินทุน

จากการลงทุนในหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยซ่ึ์งเป็นส่วนประกอบของดชันี SET50 โดยคาดหวงัจะ

ไดร้บัผลตอบแทนก่อนหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใหใ้กลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวม 

SET50 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 ปัจจยัทางการเมือง เช่น ความมัน่คงทางการเงิน นโยบายของภาครฐั ไดแ้ก่ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั 

ฯลฯ 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจไทย เช่น ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน อตัราเงินเฟ้อ ฯลฯ 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะตลาดทุน เช่น นโยบายของภาครฐัต่อตลาดทุน พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน

ประเภทต่างๆ 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมท่ีกองทุนลงทุน เช่น ภาวะดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมาย 

การแขง่ขนั ฯลฯ 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน เช่น การแขง่ขนั ผูบ้ริหาร ฯลฯ 

 การเปล่ียนแปลงของดชันี SET50 (SET50 Index) 
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ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

 ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีราคาหุน้เปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการเคล่ือนไหว

ของดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะกระจายสดัส่วนการลงทุนในหุน้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมซ่ึงจะท าให้

สามารถควบคุมระดับความเส่ียงโดยรวมของกองทุนอยู่ในอตัราท่ีเหมาะสมตามนโยบายและมีดุลยภาพกบั

ดา้นผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั  

 

 การด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) เป็นความเส่ียงท่ีราคาหุน้เปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจาก

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการท าก าไรและนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสาร  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามการด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ด รวมถึงการวิเคราะหผ์ลกระทบ

จากปัจจยัเศรษฐศาสตรม์หภาคต่อสถานะบริษัทอยา่งสม า่เสมอ ท าใหส้ามารถประเมินศกัยภาพและการสรา้ง

ก าไรของบริษัทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) เกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่ายตราสาร

น้ันๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะเลือกลงทุนในบริษัทท่ีไดว้ิเคราะหแ์ลว้ว่ามีปัจจยัพื้ นฐานดีและมี

สภาพคล่อง 

 

 ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักอาจไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนีอา้งอิง  (Tracking 

Error Risk) เป็นความเส่ียงท่ีผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่เท่ากบัอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวม 

SET50 ซ่ึงเป็นดัชนีอา้งอิง อนัเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ สภาพคล่องของ

องคป์ระกอบของดชันี และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของดชันี SET50  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามการด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ด รวมถึงการวิเคราะหผ์ลกระทบ

จากปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานอยา่งสม่าเสมอ 

 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเขา้ท าสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เพื่อลดความเส่ียง หรือลด

ค่าใชจ้่ายของกองทุน หรือเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกองทุนในการสรา้ง

อตัราผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 มูลค่าและผลการด าเนินงานของสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าขึ้ นอยู่กับราคาของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีอาจมีความผันผวนมาก โดยเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น อัตรา

ดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญั นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียงจากการผิดนัดส่งมอบหลกัทรพัยเ์มื่อ

ส้ินสุดสัญญา (Delivery Failure) ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีของคู่สัญญา (Default Risk) เมื่อตลาด

ขาดสภาพคล่อง  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะติดตามความเคล่ือนไหวของราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เป็น

ประจ า สม า่เสมอ และตีมูลค่าตลาดของสัญญาทุกวนัเพื่อรักษาระดับเงินประกัน (Margin) ใหเ้ป็นไปตาม

กฎระเบียบของตลาดอนุพันธ์ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการ

ปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุน

ท่ีเหมาะสมกบัภาวะการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 



กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว 7 

 

การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ายงัก่อใหเ้กิดความเส่ียงสูงอีกประการหน่ึง คือ Leverage Risk เน่ืองจาก

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจใชเ้งินลงทุนเร่ิมตน้ในจ านวนท่ีต า่เมื่อเทียบกบัมูลค่าตามขนาดของ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าน้ัน ซ่ึงหมายความว่า หากตลาดเกิดการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย จะก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อกองทุนในสดัส่วนท่ีมากกว่า ดงัน้ัน ผลการด าเนินงานของการลงทุนจึงขึ้ นอยูก่บัความสามารถใน

การคาดการณ์ทิศทางตลาดของผูจ้ดัการกองทุน อย่างไรก็ตาม แมม้ีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อ

ป้องกนัความเส่ียงหรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนก็อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงไดท้ั้งหมด และเสียโอกาสใน

การรบัผลตอบแทนท่ีดีขึ้ นหากตลาด ฯ ไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณไ์ว ้
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน : 

KS50LTF-C(L) ไม่เปิดเสนอขายเพิ่มเติม 

K S50LTF-A(A) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก             500 บาท 

 มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป           500 บาท 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นต า่ในการสัง่ซ้ือหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามชนิดหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน 

ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดย

บริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจใหท้ า

รายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขั้นต า่น้อยกว่าท่ีก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขาย

หรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

การเปิดบญัชี : 

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค า

ขอเปิดบญัชีกองทุน หรือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีดงัน้ี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชน ซ่ึงลงนาม

รบัรองความถูกตอ้ง 

หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ

อาจก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบับริษัท 

3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและ

เง่ือนไขการลงนาม 

4) ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจ านงใน

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ี

ระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีมิใช่ 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชี

เงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารต่างๆ 



กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว 9 

 

เช่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.

ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอืน่

ใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนก าหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงิน

ฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือ

กองทุน หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารก าหนด 

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด สิทธิใน

หน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดดงักล่าว

ไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

 

2.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ที่ 

www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตาม

เง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชี

กองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ   

K PLUS หรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือ

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

(Android) 

 

4.  บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสม า่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัทจดัการก าหนดหรือ

วิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจ าตามช่วง

ระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเง่ือนไขและส่งค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอไดท่ี้บริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

ส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการ

จะท ารายการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้ง

เป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  
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เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน เวน้แต่เป็น

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงิน

ค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

 

ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการท าการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่า

ดว้ยเหตุใดๆ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรับช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุน รวมถึง

ไดท้ ารายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้ 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ และวนัท่ีบริษทั

จดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได ้ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใด

ก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้ 

 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระ บริษัทจดัการ

จะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนกบัส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเท่าท่ีสามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือตามสดัส่วนจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า

การจัดสรรในกรณีดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบต่อ

การลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
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การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไว้

ในค าขอเปิดบัญชีภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือวนัท่ียุติโครงการ

แลว้แต่กรณี 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

KS50LTF-C(L) มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน                           ไม่ก าหนด 

 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่          ไม่ก าหนด 

K S50LTF-A(A) มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน                           500 บาท 

 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่            50 บาท 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นต า่ในการสัง่ขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า

คงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ใหก้บัผูส้ัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามชนิดหน่วยลงทุน 

ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนด

ขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการใหท้ ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่น้อยกว่าท่ีระบุ

ไวใ้นโครงการได ้โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชัดเจน แลว้น าใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสาร

หลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง อินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดยสามารถ

สมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดยสามารถ

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

 

ส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท ารายการ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 
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ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนและไดท้ ารายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้

เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

ยกเวน้ในกรณีการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ การไม่ขาย ไม่รบั

ซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ท่ีระบุในโครงการ บริษัทจัดการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดย

ค านวณจากราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดย

คูณจ านวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ย

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน  

 

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจ านวน

หน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือตามทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนมีมลูค่าต า่กว่ามลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ บริษัทจดัการอาจด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมี

อยู่ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ตามจ านวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข

ขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซื้ อไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 

 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนิด LTF บริษัทจดัการจะบนัทึกบญัชีเงินลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการ

ตามวันท่ีลงทุน และเมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการจะ

ค านวณตน้ทุนและผลประโยชน์และหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เขา้ก่อน ออกก่อน" (First In, First 

Out : FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด 

 

การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทุน และหรือ

วิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ 

ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ีช่องทางการรบัช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ทราบล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

1. สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าใบค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอรเ์น็ตกสิกร

ไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันท าการซ้ือขาย โดย

สามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันท าการซ้ือขาย โดย 

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

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิด LTF กบักองทุนรวมอ่ืนภายใตก้ารจดัการ

ของบริษทัจดัการ 

บริษัทจดัการเปิดใหม้ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิด LTF กบักองทุนรวมอื่นๆ 

ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. และกฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้งก าหนด  

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการจะไม่เปิดใหม้ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาวชนิด LTF 

 

ทั้งน้ี การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิด LTF ไปยงักองทุนรวมอื่นท่ีไม่ใช่กองทุนรวมหุน้

ระยะยาวชนิด LTF ไม่ถือเป็นการโอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์

ทางภาษีหากการลงทุนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรก าหนด 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิด LTF ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ

กบักองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการอื่น 

(1) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิด LTF ออกจากบริษัทจดัการ  

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนชนิด LTF ไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวของบริษัท

จดัการอื่นท่ีอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการลงทุนท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้งก าหนด สามารถท าไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุจ านวนเงินท่ี

ตอ้งการ หรือระบุจ านวนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีตอ้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมด พรอ้มทั้งสมุดบญัชีแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพื่อประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้น าไปยื่น

ต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะส่งมอบหลักฐานการรบัค าสัง่สบัเป ล่ียน

หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
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บริษัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนส าหรบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวใหแ้ก่กองทุนรวม

หุน้ระยะยาวท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุน หรือบริษัทจดัการท่ีรบัผิดชอบด าเนินการกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวดังกล่าวตามท่ีระบุไวใ้นค าขอสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถัดจากวนัท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์แลว้

ดงักล่าว  

ทั้งน้ี การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิด LTF ไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นท่ีไม่ไดอ้ยู่

ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการลงทุนท่ีกฎหมายก าหนด ไม่ถือเป็นการโอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย ดงัน้ัน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได ้

 

(2) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเขา้บริษัทจดัการ  

ผูส้นใจสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีอยู่ภายใตห้ลักเกณฑ์และเง่ือนไขการลงทุนท่ี

กฎหมายก าหนดเขา้กองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิด LTF ของบริษัทจดัการสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขาย

หน่วยลงทุน เอกสารการเปิดบญัชีกองทุน ใบค าสัง่ซ้ือเพื่อการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการ และแสดงความจ านงใน

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้บริษัทจดัการไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่ซ้ือเพื่อการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนรวม

หุน้ระยะยาว  

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค า

ขอเปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน 

(1) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากชนิด LTF ไปยงัชนิดสะสมมลูค่า 

บริษัทจัดการอาจเปิดใหม้ีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากชนิด LTF ไปยงัชนิดสะสมมูลค่าได ้ตามหลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด  

ทั้งน้ี การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิด LTF ไปยงัชนิดสะสมมูลค่า ไม่ถือเป็นการ

โอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไม่เป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรก าหนด 

(2) การสบัเปล่ียนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดสะสมมลูค่าไปยงัชนิด LTF 

บริษัทจดัการจะไม่เปิดใหม้ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากชนิดสะสมมลูค่า ไปยงัชนิด LTF 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชนิด LTF ในกรณีที่เกิดเหตุการณต์ามหวัขอ้ "การเลิกโครงการจดัการกองทุน

รวม"  

การด าเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนมอบหมายใหบ้ริษัท

จดัการเป็นผูต้ัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะด าเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในหวัขอ้ 

"การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม" หากไม่สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น

ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการได ้บริษัทจดัการจะด าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไป

ยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการลงทุนท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษีอากร และ

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด ซ่ึงมีนโยบายการลงทุนและค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีใกลเ้คียงกบักองทุนและบริษัท

จดัการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม  
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วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนได้ทุกวันท าการซ้ือขายภายในระยะเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด ส า หรับการสัง่

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลังระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัท

จดัการจะท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางใหก้องทุนปลายทางภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดในหวัขอ้ การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีวนัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนตน้ทางตรงกบัวนัหยุดท าการซ้ือขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจดัการจะท ารายการซ้ือหน่วยลงทุน

ของกองทุนปลายทางในวนัท าการซ้ือขายถดัไป ซึ่งอาจเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนดได ้

 

ราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

(1) การสบัเปล่ียนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิด LTF 

บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ีเป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1.1) การก าหนดราคารับซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้ านวณราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการรบัซ้ือคืนท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดท้ ารายการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1.2) การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัน้ี  

(1.2.1) กรณีกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ีอยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัท

จดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดท้ ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้  

(1.2.2) กรณีกองทุนตน้ทางเป็นกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอื่น บริษัทจดัการจะใชร้าคาขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทาง  

 

(2) การสับเปล่ียนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดสะสมมูลค่ากบักองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจัดการของ

บริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ีเป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(2.1) การก าหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการซ้ือ

ขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัท

จัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วย

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

(2.2) การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการ

ซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางหรือ ณ ส้ินวนัท าการก่อนหน้าวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการ

ไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี  
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(3) การสบัเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน  

(3.1) การก าหนดราคารบัซื้ อคืนกรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท า

การซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้ับค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและ

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้ ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ย

ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

(3.2) การก าหนดราคารบัซื้ อคืนกรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการ

ซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนและ

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้ ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ย

ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

 

สิทธิในหน่วยลงทุน : 

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางไดร้บัช าระเงินค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่า

หรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงาน

การชดเชยราคา 

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ 

โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 

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

แทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคนื

ก่อนหลงั 
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การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ : 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู ้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา้ไดใ้น

สาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตนอนั

เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดั

จ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 

วนัท าการ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณี

หน่ึง ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติั

หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือ

ต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะ

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู ้

ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคล

ดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

ช่องทางที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ 

และขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี : 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการมี

ดุลยพินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- เครื่องมือการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (liquidity fee) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

 อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มูลค่าขั้นต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี

เกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ

ปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Swing 

Pricing) (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

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

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อยา่งไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ี

วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืน

หน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 



กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว 19 

 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเง่ือนไข และอัตรา Liquidity Fee ท่ี

แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการน้ัน 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณา

ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

 

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

(swing pricing) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏบิติั Full swing pricing และ Partial swing pricing 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งก าหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตร

การค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (อตัรา Swing Factor) และ Swing Threshold 

โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และ

ปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือ

สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลา

และเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วนของ

มูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 

Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมลูค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

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

ADLs แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่ละ

ครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพิ่มไดไ้ม่เกิน

อตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา
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และหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน  ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน

ของวนัท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ได้

รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน   

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน 

 

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution 

Levies – ADLs) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และก าหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ

ประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน 

ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า  

ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค านวณจากมูลค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถก าหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

(2) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม การ

ใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุน

ต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกบั

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน ADLs 

threshold ท่ีบริษัทจัดการก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาก าหนดอัตราการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกันได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีท า

รายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกิน

อัตราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวน

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและ

หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมื อ ADLs 

ในวันท าการน้ัน แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันท าการน้ันไม่

สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย

ลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน 

 

 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ  ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จะตอ้ง

แจง้บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วนัท าการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัท

จดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

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

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

แลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนท่ี

เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกันผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จากตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีท าใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิบติักบัค าสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัค าสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีท ารายการดว้ย ทั้งน้ี 

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

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัท

จดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้า ซ่ึง

จะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ี

ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15 วนัท าการ ในทุกรอบเวลา 90 วนั 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 

Threshold ได ้บริษัทจดัการมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย

สินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน 

หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ

ภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้

สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 

เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจัดการ

ก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

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

Redemption Gate 

4. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการใน

วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกใหม่

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

หน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้มื่อบริษัท



กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว 23 

 

จดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการยกเลิกค าสัง่ดงักล่าว และเมื่อบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัทจดัการจะ

เปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ท่ี

ประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพ

คล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรับลดไดไ้ม่ต า่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นต า่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่

เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การ

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

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีถูกยกเลิกค าสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการน้ัน 

 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจัดการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจ าเป็น

ตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
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ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทน.

11/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

- การด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระหน้ี (side pocket)  

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

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

รวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

การก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยส าคญัต่อมูลค่า

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล เมื่อ

ไดร้บั ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถใชว้ิธีการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนโดยบนัทึก

มูลค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วนัท่ีไดบ้นัทึกมูลค่าดงักล่าวเป็นผู ้

มีสิทธิท่ีจะไดร้บัเงินภายหลงัจากท่ีสามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นน้ันได ้
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สิทธิและขอ้จ  ากดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จ  ากดัการใชส้ิทธิออกเสียง : 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ

หน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็ม

ตามจ านวนท่ีถืออยู ่

 

ขอ้จ  ากดัในการโอน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า สามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม 

3. การโอนตามค าสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจ าน าหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้เช่น กรณีการแกไ้ขหนังสือสมุดบญัชี

แสดงสิทธิท่ีเกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซ้ือขาย เป็นตน้ 

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม บริษัท

จดัการอาจเปิดใหม้ีการโอน นอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ ซ่ึงเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 ส าหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานการรบัโอนตามกฎหมาย  

 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอน

ภายใน 30 วนันับแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้ับโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตาม

ก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ี เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิด LTF ซ่ึงถือครองหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะไม่สามารถน าหน่วยลงทุน

ของกองทุนไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได ้
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การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลกัฐาน 

โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่ง

ลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในหวัขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุน”) 

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

กองทุนรวม : 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้

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

(www.kasikornasset.com) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน : 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทยธนขาต จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2299 1111 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : 

ไม่มี 

 

การวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย : 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่

ของบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุน  

 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์   กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้ริหาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพ็ชราภรณ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ : 

จ านวน 234 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2565) 
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มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ : 

1,040,765,803,100.21 บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2565) 

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

ภรภทัร   

ตรยัพฒิุภทัร 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 

(International Programme)  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการลงทุนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธบ์ริหาร

การลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุนในประเทศ, บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั 

(มหาชน) 
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ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารทุนในประเทศ, บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั 

(มหาชน) 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

เพชรรตัน ์ 

โพธ์ิวฒันะเสถียร 

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี ภาควชิาการธนาคาร

และการเงิน, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกร

ไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูอ้ านวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนและวจิยั, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

ภราดร  

เอ่ียวปรีดา 

- Master of Science in Finance 

and Economics,  

University of Warwick,  

United Kingdom 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร,์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการลงทุนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธบ์ริหาร

การลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ผสม, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ผสม, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

ชุลีกร  

เตรียมพาณิชยก์ุล 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

(การตลาด), 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า), 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ผูจ้ดัการลงทุนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธบ์ริหาร

การลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

-  ผูจ้ดัการ ส านักวจิยั, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ส านักวิจยั, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

ญดาภคั  

โออนนัต ์

- ปริญญาโท สาขาการเงิน

(International Programme)  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการลงทุน ฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน

, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

ทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร ์

(International Programme),   

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนผสมและกองทุนตราสารแห่งทุน 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-888-8888 

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

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

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-629-5588 

 ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-274-9400 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั โทร. 02-820-0100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จ ากดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-305-9000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคเคพี ไดม ์จ ากดั  

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-660-6688 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  โทร. 02-680-1111, 02-680-1000 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 02-672-5999 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไพน์ เวลท ์โซลูชัน่ จ ากดั โทร. 02-095-8999 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-080-2888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากดั โทร. 02-695-5555 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-7000  

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

http://www.kasikornasset.com/
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 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-841-9000 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั โทร. 02-088-9100, 02-343-9500 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-217-8888 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-205-7000 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั โทร. 02-697-3700 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-8000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-009-8888 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากดั โทร. 02-949-1000 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทร. 02-207-2100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั โทร. 1240 กด 8 

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

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

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์: ธนาคารทหารไทยธนขาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2299 1111 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี : 

นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ  

นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

นางสาวโชติมา กิจศิรกร 

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

นางสาวนันทน์ภสั วรรณสมบูรณ์ 

นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ 

นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์ 

นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั 

นางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 
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นางสาวอริสา ชุมวิสูตร 

นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์

นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 

 

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

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

อตัราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีมอีนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 20 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาในประเทศท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหน่ึง ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋

แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือสถาบนั

การเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ธนาคารพาณิชย ์

บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์และบรรษัทตลาดรอง

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การท าธุรกรรม reverse repo ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การท าธุรกรรม securities lending ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การลงทุนในตราสารท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายใน SET / 

ตราสารท่ีไม่ไดซ้ื้อขายอยูใ่นกระดานซ้ือขายหลกัทรพัย์

ส าหรบัส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET / ตราสารหน้ี ตรา

สารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระบบ Organized Market 

หรือเทียบเท่า (total SIP) 

ลงทุนรวมกนั

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 15 

- การท าธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลด

ความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

- การท าธุรกรรม derivatives ท่ีมใิช่เพื่อการลดความเส่ียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไมม่ีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 

โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

- การลงทุนในหุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

- การลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนของผู้

ออกรายใดรายหน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน  

(financial liability) ของผูอ้อกตราสารราย

น้ัน 

- การลงทุนในหน่วย CIS / infra / property ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย  

CIS / infra / property 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมของ  

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 1 ตลุาคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน เป็นระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

รายการที่เรียกเก็บ อตัราตามโครงการ(5) เรียกเก็บจริง(5) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(5) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(5) 

ปี 64/65 

1. คา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ) (4) 

1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ที่ประมาณการได ้

    

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 ต่อปี 0.54 0.53 0.54*** 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0321 ต่อปี 0.02 0.02 0.02 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.08 0.08 0.08 

1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ที่ประมาณการไม่ได ้

ตามท่ีจ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี 

   

 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรก 

ไม่เกิน 1.07 ของจ านวน

เงินทุนของโครงการ 

- - - 

 ค่าโฆษณาภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรก 

ไม่เกิน 1.07 ต่อปีของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

0.00 - - 

 ค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ ตามท่ีจ่ายจริง 0.05 0.05 0.05 

 ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพิมพ ์จดัส่ง

รายงานถึงผูถื้อหน่วยลงทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(6) ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

รวมค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด(7) ไม่เกิน 4.9220 ตอ่ปี 0.71 0.70 0.71 

1. ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ ตามท่ีจ่ายจริง 0.04 0.03 0.02 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 
 

2.1 ค่าธรรมเนียมการขาย 

-     KS50LTF-C(L) 

-     KS50LTF-A(A) 

 

ไม่เกิน 2.00 

ไม่เกิน 2.00 

 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

2.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน 

-     KS50LTF-C(L) 

-     KS50LTF-A(A) 

 

ไม่มี 

ไม่เกิน 2.00 

 

ไม่มี 

0.10 

 

ไม่มี 

0.10 

 

ไม่มี 

0.10 

2.3 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

-     KS50LTF-C(L) 

 สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ 

 

 

เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะน้ัน 

 สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 

- ไปยงั LTF บลจ. อื่น 

- ไปยงั LTF ภายใน บลจ.กสิกรไทย
(2)

 

 

ไม่เกิน 1.50 

ไม่เกิน 1.50 

 

1.50 

ยกเวน้ 

 

1.00 * 

ยกเวน้ 

 

1.00 

ยกเวน้ 

-     KS50LTF-A(A) อตัราเท่ากบัคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนของกองทุนตน้ทาง 

หรือค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 
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รายการที่เรียกเก็บ อตัราตามโครงการ(5) เรียกเก็บจริง(5) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(5) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(5) 

ปี 64/65 

2.4 ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัยข์าเขา้ 

(เฉพาะเมื่อซ้ือหน่วยลงทุน โดยเรียกเก็บเขา้กองทุน) 

-     KS50LTF-C(L) 

-     KS50LTF-A(A) 

 

 

ไม่เกิน 0.25 

ไม่เกิน 0.25 

 

 

ยกเวน้ 

0.10 

 

 

ยกเวน้ 

0.10 

 

 

ยกเวน้ 

0.10 

2.5 ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา

ถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (exit fee) กรณี

ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี 

-     KS50LTF-C(L)(3) 

-     KS50LTF-A(A) 

 

 

 

ไม่เกิน 1.50 

ไม่มี 

 

 

 

1.50 

ไม่มี 

 

 

 

ยกเวน้ ** 

ไม่มี 

 

 

 

ยกเวน้ ** 

ไม่มี 

3. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

3.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

-     KS50LTF-C(L) 

-     KS50LTF-A(A) 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได ้

อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

3.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

3.3 ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อ

หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

3.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัท

จดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

 

* บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรา 1.00% ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 

เป็นตน้ไป 

** บริษัทจดัการยกเวน้ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง (Exit Fee) ส าหรับการถือครองต า่

กว่า 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2566 

*** กองทุนปรบัเพิ่มค่าธรรมเนียมการจดัการ จากเดิม 0.3745% ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ เป็น 0.5350% ต่อ

ปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่าย

ของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าวเพิ่มข้ึน 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั จะยกเวน้

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจนกว่าจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นอย่างอื่น  

(3) ใชเ้กณฑ ์"เขา้ก่อนออกก่อน" (First In First Out) ในการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุน โดยเร่ิมนับตั้งแต่วนัท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้บัเงินค่าจองซ้ือหรือคา่สัง่ซ้ือและไดร้บัรายการขายหน่วยลงทุนแลว้ 

(4) มูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงคา่ธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(5) ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 

(6) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

(7) ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาการซ้ือขายหลกัทรพัย ์
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ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัย ์ตั้งแตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 

 

 

อนัดบั ช่ือ
ค่านายหนา้

(บาท)

อตัราสว่น

ค่านายหนา้

1 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 124,800.86     37.66%

2 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 70,865.67       21.38%

3 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 70,401.73       21.24%

4 บริษัทหลักทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) 65,358.19       19.72%

รวม 331,426.45  100.00%
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว  

วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 (ตอ่) 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 (ตอ่) 
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  

 

 

 

 

 

รายละเอียดและอันดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนที่กองทุน

ลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาวกบัเกณฑม์าตรฐาน 

ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว-C ชนิด LTF  (KS50LTF-C(L)) 

(1) ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั  

(% ต่อปี) 

ปี 2559* 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 3.23 19.91 -5.97 4.26 -13.42 10.79 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 4.37 21.52 -5.23 5.29 -12.38 11.76 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 

7.88 7.35 13.42 10.48 33.79 13.78 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

8.60 7.46 13.57 10.56 34.16 13.88 

* ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัท าการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน  

              

 (2) ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

  ตั้งแต ่

ตน้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแต่

จดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -0.50 1.21 -4.02 2.03 -2.17 -0.16 2.54 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -1.17 1.40 -4.86 1.63 -1.61 0.53 3.52 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 

11.26 9.06 10.87 11.33 22.05 18.61 17.39 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

11.40 9.12 11.03 11.45 22.29 18.81 17.59 

Tracking Difference (TD) ยอ้นหลงั 1 ปี ของกองทุน เท่ากบั 0.39% ต่อปี 

Tracking Error (TE) ยอ้นหลงั 1 ปี ของกองทุน เท่ากบั 0.83% ต่อปี 

 

** ตวัช้ีวดั คือ ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 

*** ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน

ของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุน KS50LTF-C(L) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึง

วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -40.48% 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า (KS50LTF-A(A)) 

(1) ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั  

                                                                   (% ต่อปี) 

ปี 2563* 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 2.83 11.21 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** 2.71 11.76 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 

22.98 13.78 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

23.02 13.88 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัท าการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

 

(2) ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

  ตั้งแตต่น้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -0.44 1.21 -4.03 2.12 5.94 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** -1.17 1.40 -4.86 1.63 5.77 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 

11.26 9.06 10.88 11.33 15.56 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

11.40 9.12 11.03 11.45 15.65 

 

Tracking Difference (TD) ยอ้นหลงั 1 ปี ของกองทุน เท่ากบั 0.48% ต่อปี 

Tracking Error (TE) ยอ้นหลงั 1 ปี ของกองทุน เท่ากบั 0.83% ต่อปี 

 

** ตวัช้ีวดั คือ ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 

*** ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน

ของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุน KS50LTF-A(A) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึง

วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -17.22% 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จ  ากดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ัญลักษณ์ตัวอกัษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจ านวน  8 

อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัต า่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและ

ยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณม์ีความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงต า่มาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัต า่ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูง

กว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี

ความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 



กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว 44 

 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุด และมีความเส่ียงต า่ท่ีสุด มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม

อื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงต า่มาก มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืน

เงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้ับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ 

มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงต า่ มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบั

เครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

 

’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า มี

ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบั

อนัดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า อนัดับเครดิตน้ีเป็นอนัดับเครดิตต า่สุดในกลุ่มของอนัดับเครดิตในระดับน่า

ลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นส าหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกบั

ผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช ์

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบ

กับผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหก้ับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค ้า

ประกนัโดยรฐับาล ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสญัลกัษณ ์“+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบั

ความน่าเช่ือถือท่ีก าหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่อาจ

เทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระ

หน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีไดร้ับ

การจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวส าหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอนัดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกบัผู ้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค ้า

ประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็

ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี

โดยตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือใน

ประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี 

มีความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหน้ีไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้ับการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดับความน่าเช่ือถือทุกอนัดับ เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติม

ต่อจากอนัดับความน่าเช่ือถือส าหรับประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบั

ความน่าเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อทา้ยดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเช่ือถืออันดับ 

”AAA(tha)” หรืออนัดบัท่ีต า่กว่า “CCC(tha)” ส าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว  



กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว 47 

 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อกตรา

สารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตรา

สารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผูอ้อก

ตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีน้อย

กว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจาก

ความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตรา

สารไม่สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปได้ท่ีผู ้ถือตราสารจะไม่ได้รับการช าระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ช าระหน้ีอยู่ในปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

อนัดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการช าระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับการจัดอันดับเครดิตท่ี P-1 ส าหรับเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับการจดัอนัดับเครดิตท่ี P-2 ส าหรับเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 ส าหรบัเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตต า่หรือน่ากงัวลและมี

ความไม่แน่นอนในความสามารถในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s บริษัท

ผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตรา

สารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผูอ้อก

ตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีน้อย

กว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจาก

ความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตรา

สารไม่สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปได้ท่ีผู ้ถือตราสารจะไม่ได้รับการช าระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ช าระหน้ีอยู่ในปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

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

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 

  



กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว 50 

 

ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิง

ในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมไดท่ี้

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือ www.kasikornasset.com 

2. ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู ้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนหุน้ระยะยาวจะไม่ไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการ

ลงทุนและจะตอ้งคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดร้บัภายในก าหนดเวลา มิฉะน้ันจะตอ้งช าระเงินเพิ่มและ/

หรือเบ้ียปรบัตามประมวลรษัฎากรดว้ย  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

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

สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มลูไดท่ี้บริษัท

จดัการ ตวัแทน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) 

8. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดังน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของ กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว ทั้งน้ีผลการด าเนินงานของ  กองทุนเปิดเค เซ็ท 

50 หุน้ระยะยาว ไม่ไดข้ึ้ นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

9. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว เมื่อมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงค์

การลงทุนและฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

10. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม  

11. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคา

หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

 

 

  

 

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

