หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2564/2565
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว
K SET50 LTF : KS50LTF
ลักษณะสาคัญ
ประเภท
อายุโครงการ
วันที่ได้รบั อนุมตั ิให้จดั ตั้งและ
จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่เป็ นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ซึ่งอ้างอิง
กับดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50
ไม่กาหนด
29 กันยายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559
1 ตุลาคม - 30 กันยายน

ประเภทและนโยบายการลงทุน และผลตอบแทน
1. ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่เป็ นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ซึ่งอ้างอิงกับดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50
ประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET50
ตราสารทุ น หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุ นที่ ลงทุ นในหุน้ ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET50
กองทุนรวมอีทีเอฟที่อา้ งอิงกับผลตอบแทนหุน้ หรือกลุ่มหุน้ ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของดัช นี SET50 กองทุน
รวมดัชนี ที่อา้ งอิงกับผลตอบแทนหุน้ หรือกลุ่มหุน้ ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET50 หรือ derivatives ที่
อ้างอิงกับผลตอบแทนหุน้ หรือกลุ่มหุน้ ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิใน
ทรัพย์สินข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อ
สร้างอัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัช นี
ผลตอบแทนรวม SET50 (Index Tracking) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management
Strategy) ซึ่งในปั จจุบนั บริษัทจัดการใช้ระบบภายในที่พฒ
ั นาขึ้ นมาเพื่อใช้ในการสร้างพอร์ตการลงทุนให้ได้
อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงอัตราผลตอบแทนของดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50 เมื่อกองทุนมีเงินเข้า/ออก
จากกองทุ นในแต่ ละวัน ระบบจะดึ งข้อมูลของดัชนี SET50 ณ ปั จจุบัน เพื่อคานวณปริ มาณการซื้ อ/ขาย
หลักทรัพย์แต่ละตัวจากข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุน้ สามัญที่
เป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
ระบบที่จะนามาใช้ในอนาคตโดยขึ้ นอยู่กบั ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ ง
กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุน้ ซึ่งประกอบเป็ นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุน้
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ในกรณีที่ดชั นี SET50 ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีการคานวณดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50 บริษัทจัดการจะ
เปลี่ยนดัชนี ที่กองทุนใช้อา้ งอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็ นดัชนี ราคาหุน้ อื่น ๆ ที่ใช้วดั ผลตอบแทนของการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนี ที่ใช้อา้ งอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้
หากเกิดกรณี ใด ๆ ที่ทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการคัดเลือกดัชนี ที่กองทุนจะใช้อา้ งอิงในการ
สร้างผลตอบแทนเป็ นดัชนี ราคาหุน้ อื่น ๆ ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนิ นการเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม
สาหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนื อจากที่ระบุขา้ งต้น ตราสารกึ่ง
หนี้ กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่
ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้ง อาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุ น (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุ นสามารถสร้างอัตรา
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50 หรือลดความเสี่ยง หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือ
เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณี ที่เงินลงทุนมีจานวนน้อย เมื่อจัดสรรสัดส่วนการ
ลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์แล้ว อาจทาให้มูลค่าการลงทุนในบางหลักทรัพย์น้อ ยมาก จนส่งผลให้กองทุนไม่
สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50 หรืออาจมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เช่น SET50 Index Futures เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทน
ให้ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 โดยใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์
กองทุ น จะไม่ ล งทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ซึ่ ง ตราสารที่ มี สัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า แฝง ( Structured Notes) รวมถึ ง
หลัก ทรัพ ย์ที่ ไม่ มี ก ารซื้ อขายในตลาด (Unlisted Securities) ตราสารหนี้ ที่ ไม่ ได้รับ การจัด อันดับความ
น่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non
– Investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาด(Unlisted Securities)
และ/หรือตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์น้ันมีการ
ซื้ อขายในตลาด และ/หรื อ ตราสารหนี้ นั้ น ได้รั บ การจัด อัน ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้
(Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนั บแต่วนั จดทะเบียนกอง
ทรัพ ย์สิ น ในการค านวณสัด ส่ ว นการลงทุ น ตามการจัด แบ่ ง ประเภทของกองทุ น ที่ ก าหนดไว้ข ้า งต้น
นอกจากนี้ อาจมีบางขณะที่ บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุ นให้เป็ นไปตามสัดส่ วนการลงทุ นที่ กาหนดไว้
ข้างต้น อันเนื่ องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจาเป็ น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเมื อ งอย่ า งมี นั ย ส าคัญ หรื อ เกิ ด วิ ก ฤตการทางเศรษฐกิ จ ที่ มี นั ย ส าคัญ ต่ อ การลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาวะภัยพิบตั ิจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดล
งอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กบั วันสิ้ นรอบปี บัญชี เป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทัน
ก่อนสิ้ นปี บัญชี เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้
เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการแก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ น
การผิดเงื่อนไขของโครงการ
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หมายเหตุ:
ในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามบริหารจัดการให้ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่าง “อัตราผลตอบแทนหลัง
หักค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ” เมื่อเปรียบเทียบกับ “อัตราผลตอบแทนของดัชนี ผลตอบแทน
รวม SET50 (SET50 ToTal Return Index)” หรือค่า Tracking Error (TE) ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี อย่างไร
ก็ตาม อาจมีบางขณะที่ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยถือว่าไม่เป็ นการขัดแย้งหรือผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่า Tracking Error ที่ใช้ขา้ งต้น
โ ดยถื อ ว่ า ได้ รั บ ความเห็ น ช อบ จา กผู ้ ถื อ หน่ วยล งทุ น และ ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น กา รแก้ ไ ขโ ครงการ
ข้อมูลดัชนี SET50
รายละเอียดดัชนี SET50
ดัชนี SET50 เป็ นดัชนี ที่ใช้เพื่อแสดงระดับความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์
50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูงอย่างสมา่ เสมอ และมีสดั ส่วนผูถ้ ือหุน้ รายย่อยหรือ Free Float
ผ่ า นเกณฑ์ที่ ก าหนด เพื่ อ ให้เป็ นดัช นี อ า้ งอิ ง (Underlying Index) ส าหรับ การออกสิ น ค้า และผลิ ต ภัณฑ์
ทางการเงินโดยเฉพาะการออกตราสารอนุ พนั ธ์
การปรับรายการหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ได้กาหนดให้มีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคานวณดัชนี SET50 ทุกๆ
6 เดือน ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้ นกับภาวะการณ์ในตลาด
หลักทรัพย์ เช่น กรณี ที่มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ หรือกรณีที่มีการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอาจ
ส่งผลให้หุน้ สามัญบางตัวที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกมาก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้ น และสามารถนามาใช้ในการ
คานวณดัชนี SET50 ได้
หลักทรัพย์ที่นามาพิจารณาคัดเลือก หุน้ สามัญจดทะเบียนจากตลาดหลัก (SET’s Main Market)
16 สิงหาคม 2538
วันที่เริ่มเผยแพร่ดชั นี SET50
2 มกราคม 2545
วันฐานของ SET50 TRI
1,000 จุด
ค่าดัชนีในวันฐาน
ข้อมูล ณ สิ้ นวันทาการ โดยจะเผยแพร่ในวันถัดไป ประมาณ 8:30 น.
การเผยแพร่ขอ้ มูล
(มีขอ้ มูลย้อนหลังตั้งแต่พ.ศ. 2545)

รอบของการปรับหลักทรัพย์
การปรับฐานการคานวณ

อัตราผลตอบแทนรวมรายเดือนของหลักทรัพย์ยอ้ นหลัง 12 เดือน จะ
เผยแพร่ภายใน 5 วันทาการนับจากสิ้ นเดือน
ปี ละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม โดยมีผลในวันทาการ
แรกของเดือนถัดไป
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคานวณ เนื่ องจาก
การเปลี่ยนแปลงจานวนหุน้ ของหลักทรัพย์ที่เป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ต่างๆ เช่น การเพิ่มทุนของบริษทั การแปลงสภาพหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ สามัญ
และใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท

ที่มา: www.set.or.th
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วิธีคานวณดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
คานวณผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพย์ให้สะท้อนออกมาในค่าดัชนี ทั้งผลตอบแทนที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Capital gain/loss) สิทธิในการจองซื้ อหุน้ (Rights) ซึ่ง
เป็ นสิ ท ธิ ที่ ใ ห้แก่ ผู ้ถื อ หุ น้ เดิ ม ในการซื้ อหุ น้ เพิ่ ม ทุ น ซึ่ งมัก จะให้สิ ท ธิ ซื้อในราคาที่ ตา่ กว่ าราคาตลาด ณ
ขณะนั้น และเงินปั นผล (Dividends) ซึ่งเป็ นส่วนแบ่งของกาไรที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยมีสมมติฐานเพิ่มเติม
ว่าเงินปั นผลที่ได้รบั นี้ จะถูกนาไปลงทุนในหลักทรัพย์ดว้ ย (Reinvest)
TRIt = TRIt-1 * (1+ Daily Total Returnt)
โดยที่
TRIt
TRIt-1
Daily Total Returnt

=
=
=

ดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50 ณ วันปั จจุบนั
ดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50 ณ วันก่อนหน้า
ผลตอบแทนรวมของดัชนี ณ วันปั จจุบนั

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี SET50
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 นั้ น ประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ หลักเกณฑ์การ
คัดเลื อกหลักทรัพ ย์ตามรอบการทบทวนรายชื่ อ ซึ่งใช้คัดเลื อกหลักทรัพ ย์ตามรอบการทบทวนรายชื่ อ
หลัก ทรัพ ย์ (Periodic Review of Constituent Companies) ซึ่ งดาเนิ น การทุ ก ครึ่ งปี และหลัก เกณฑ์ก าร
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ (Changes to Constituent Companies) ซึ่งใช้ในการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงรายชื่อระหว่างรอบเท่านั้น
การพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ทุก 6 เดือน (ในการคานวณดัชนี SET50)
รอบทบทวนเดือนมิ.ย. สาหรับข้อมูลที่ใช้ในการคานวณ ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคมปี เดียวกัน
รอบทบทวนเดือนธ.ค. สาหรับข้อมูลที่ใช้ในการคานวณ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายนปี ถัดไป
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
KS50LTF-C(L)
ไม่จ่าย
KS50LTF-A(A)
ไม่จ่าย
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
เนื่ องจากกองทุนนี้ มีมุ่งหวังให้ผลการดาเนิ นงานเคลื่อนไหวตามดัชนี SET50 ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนควร
เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุนกับดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
3. ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน
ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากเงินปั นผลหรือกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในหุน้ สามัญจดทะเบียนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ซึ่ ง เป็ นส่ ว นประกอบของดั ช นี SET50 โดยคาดหวัง จะได้รั บ ผลตอบแทนก่ อ นหั ก
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
1.1 กองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่วยลงทุน
หรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ เป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กองทุนมีการแบ่งชนิ ด
ของหน่ วยลงทุนออกเป็ น 2 ชนิ ด ดังนี้
1. ชนิด LTF (KS50LTF-C(L)) (ไม่เปิ ดเสนอขายเพิ่มเติมตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563) สาหรับผู ้
ลงทุ นที่ ซื้อหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมหุน้ ระยะยาวก่อนวัน ที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิ ท ธิ
ลดหย่อนทางภาษีเท่านั้น
2. ชนิดสะสมมูลค่า (K S50LTF-A(A)) สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปที่ตอ้ งการรับผลตอบแทนจากส่วนต่าง
ของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน และไม่สามารถนาไปลดหย่อน
ภาษีได้ โดยเปิ ดเสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
1.2 กองทุนนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
5,000 ล้านบาท
1.3 กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่าใด
ส าหรับ ผู ้ล งทุ น ชนิ ด LTF ควรลงทุ น ในกองทุ น หุ ้น ระยะยาวในระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า เงื่ อ นไขที่
กรมสรรพากรกาหนด เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยควรลงทุนในกองทุนนี้ ไม่น้อยกว่า 7
ปี ปฏิทิ น เพื่ อ ที่ จ ะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ ท างภาษี จ ากการลงทุ น ในกองทุ นรวมหุ น้ ระยะยาวตามที่
กฎหมายกาหนด
กองทุนนี้ เหมาะกับเงินลงทุนส่วนที่ผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงได้สูง และตอบสนองผูล้ งทุนที่มุ่งหวังจะ
ลงทุนในหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยคาดหวัง
จะได้รับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
ผลตอบแทนรวม SET50 รวมถึงผูล้ งทุนสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุน้ ได้ โดย
ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูงตั้งแต่ระดับ 6 - 8
1.4 ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
 ปั จจัยทางการเมือง เช่น ความมัน่ คงทางการเงิน นโยบายของภาครัฐ ได้แก่ นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง ฯลฯ
 ปั จจัยทางเศรษฐกิจไทย เช่น ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน อัตราเงินเฟ้ อ ฯลฯ
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะตลาดทุน เช่น นโยบายของภาครัฐต่อตลาดทุน พฤติกรรมการลงทุน
ของนักลงทุนประเภทต่างๆ
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน เช่น ภาวะดอกเบี้ ย การเปลี่ยนแปลง
ด้านกฎหมาย การแข่งขัน ฯลฯ
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น การแข่งขัน ผูบ้ ริหาร ฯลฯ
 การเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 (SET50 Index)
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1.5 กองทุนนี้ มีผปู ้ ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
1.6 กองทุนนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
30 กันยายน ของทุกปี
1.7 คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
1.7.1 กองทุนรวมกาหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) อย่างไร
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจากั ด
net exposure ที่ เกิดจากการลงทุ นในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ต้องไม่เกิน ร้อยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุ น โดยรายละเอียดการคานวณมูลค่าการลงทุ นหรื อมีไว้ซึ่ง
สัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ การค านวณอัต ราส่ ว นการลงทุ น ดัง กล่ า ว จะพิ จ ารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
1.7.2 ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) ต่อ
เงินทุนของกองทุนเป็ นอย่างไร
หากราคาหลัก ทรัพ ย์อ ้า งอิ ง มี ค วามผัน ผวนมาก หรื อ ทิ ศ ทางการลงทุ น ไม่ เ ป็ นไปตามที่
คาดการณ์จนอาจทาให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม
การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัด การจะศึ ก ษาวิ เคราะห์ปั จ จัยที่ เกี่ ยวข้อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคา และมี ก ารปรับ เปลี่ ยน
สถานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้ทนั เหตุการณ์โดยการคานวณอัตราส่วนในการ
ลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา
2. ข้อกาหนดในการซื้ อขายและโอนหน่วยลงทุน
2.1 กองทุนนี้ มีวิธีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
การขายหน่วยลงทุน
KS50LTF-C(L)
ไม่เปิ ดเสนอขายเพิ่มเติม
K S50LTF-A(A) มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท
การเปิ ดบัญชี
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่ างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุ น หรื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุน
ตามที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีดงั นี้
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กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความ
ถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีนิติบุคคล
1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
บริษัท
3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทน
นิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
4) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลง
นามแทนนิ ติบุคคล
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
1. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อ
แสดงความจานงในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน และชาระ
ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของ
ทุกวันทาการซื้ อขาย
กรณีสั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
รายอื่นที่มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน
หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นยอมรับ และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงิ นฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกร
ไทย" ที่ บริ ษัทจัดการได้เปิ ดไว้กับธนาคารต่ างๆ เช่ น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกาหนด
กรณีที่สั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน
การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้า
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื่อกองทุน หรือบัญชีอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่มิใช่
เงินสด สิ ทธิ ในหน่ วยลงทุ นจะเกิดขึ้ นเมื่อบริ ษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์
คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้ว
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2. ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ ต
กสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการชาระเงิน
อื่นใดที่ เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริ การ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุ กวันทาการซื้ อขาย โดย
สามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษัท จัดการขอสงวนสิ ทธิ การซื้ อหน่ ว ยลงทุ น ผ่ านบริ การ K-Cyber Invest สาหรับผูถ้ ื อ
หน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนแล้วเท่านั้น
3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นโดยวิธีหักเงินจากบัญชี เงินฝากผ่ านแอปพลิเคชัน่
K-My Funds และ K PLUS หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ ภายใน
เวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย โดยสามารถดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds
และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
4. K-Saving Plan (บริการลงทุนสมา่ เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษัท
จัดการกาหนดหรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการบริการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติเป็ นประจาตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรับทราบเงื่อนไขและส่งคาสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนแบบสมา่ เสมอได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั หลังเวลาเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด
บริษัทจัดการจะทารายการขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขายหน่ วยลงทุ น โดยการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวจะต้องเป็ นการให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
KS50LTF-C(L)
K S50LTF-A(A)

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน ไม่กาหนด
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ ไม่กาหนด
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน 500 บาท
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ 50 บาท

1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆใน
ใบคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวัน
ทาการซื้ อขาย
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว
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2. ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก าร K-Cyber Invest (บริ ก ารลงทุ น ในกองทุ น รวมทาง
อินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อ
ขาย โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อ
ขาย โดยสามารถดาวน์โหลด K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store
(Android)
สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการ
จะทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิก
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
สาหรับหน่ วยลงทุนชนิ ด LTF บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแต่ละรายแยก
รายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัท
จัดการจะคานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน"
(First In, First Out : FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
2.2 กรณีใดทีบ่ ริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ นกับหรือเพื่อประโยชน์ ของบุคคล
ดังต่อไปนี้
1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่ง
โดยปกติ มีถิ่นที่ อยู่ใ นสหรัฐอเมริ กา รวมถึ งกองทรัพย์สินของบุ คคลดังกล่ าว และบริ ษัทหรื อห้า ง
หุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
2) บุคคลที่ปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือไม่ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการที่บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
3) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่ อชื่ อเสี ยงหรือต่ อความรับผิ ดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรื อมีผลกระทบใน
อนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2.3 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนอย่างไร
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้มีคาสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
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(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้า
เหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคา
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่ อ นก าหนดการช าระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตามข้า งต้น บริ ษั ท จัด การจะปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่า
ขายคืนหน่ วยลงทุ น ตลอดจนเปิ ดเผยต่ อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นรายอื่นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปให้ท ราบเรื่ อ ง
ดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่ งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ต ามข้อ (2) ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริ ษั ท จัด การจะ
มอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
ตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
2.4 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม
คาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่ ง ดังนี้
1. กรณี ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อ ผู ้
ถือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการมีวัตถุ ประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นภายในประเทศไทย และมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
พลเมื อ งสหรัฐอเมริ ก าหรื อ ผู ้ที่ มี ถิ่นฐานอยู่ใ นสหรัฐอเมริ ก า หรื อ บุ ค คลซึ่ งโดยปกติ มี ถิ่น ที่ อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและ
ดาเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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2.5 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิ จ และการเงิ นของประเทศ หรื อ เพื่ อ รัก ษาเสถี ยรภาพในระบบตลาดการเงิ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บ ริ ษั ท จัด การหยุ ด รับ ค าสัง่ ซื้ อ ค าสัง่ ขายคื น หรื อ ค าสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทาการติ ดต่อกัน เว้นแต่ จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยาย
ระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไปได้
2.6 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ
ในใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาสัง่
สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่น ณ ที่ ทาการของบริ ษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น.
ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก าร K-Cyber Invest (บริ ก ารลงทุ น ในกองทุ น รวมทาง
อินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ที่ www.kasikornasset.com
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อ
ขาย โดยสามารถสมัครบริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อ
ขาย โดย สามารถดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ได้ที่ App Store (iOS)
และ Play Store (Android)
การสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF กับกองทุนรวมอื่ น
ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
บริษัทจัดการเปิ ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF กับ
กองทุนรวมอื่นๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการจะไม่เปิ ดให้มีการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นจากกองทุ นรวมอื่นไปยัง
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF
ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF ไปยังกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่
กองทุ นรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF ไม่ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุ นตามกฎหมาย ดังนั้ น ผูถ้ ื อ
หน่ วยลงทุนอาจเสียสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี หากการลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษี
อากรกาหนด
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิด LTF ภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการกับกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการอื่น
(1) กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF ออกจากบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนชนิ ด LTF ไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาวของบริษัทจัดการอื่นที่อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมาย
ภาษี อากร และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกาหนด สามารถทาได้โดยการกรอกรายละเอียดในคาขอ
สับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น โดยระบุ จ านวนเงิ น ที่ ต ้อ งการ หรื อ ระบุ จ านวนหน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ที่
ต้องการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทั้งหมด พร้อมทั้งสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและเอกสาร
อื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้วนาไปยืน่ ต่อบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นในกรณี ดังกล่าว
ให้แก่กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะซื้ อหน่ วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่
รับผิ ดชอบดาเนิ นการกองทุ นรวมหุน้ ระยะยาวดังกล่ าวตามที่ ระบุ ไว้ในคาขอสับเปลี่ ยนหน่ วย
ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น การขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้วดังกล่าว
ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF ไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาวอื่ น ที่ ไม่ ได้อ ยู่ภ ายใต้หลัก เกณฑ์และเงื่ อ นไขการลงทุ น ที่ ก ฎหมายก าหนด ไม่ ถื อ เป็ นการ
โอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
(2) กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวเข้าบริษัทจัดการ
ผูส้ นใจสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การลงทุ นที่ กฎหมายกาหนดเข้ากองทุ นรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF ของบริ ษัทจัดการสามารถ
ขอรับ หนั งสื อ ชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุ น เอกสารการเปิ ดบัญชี ก องทุ น ใบค าสัง่ ซื้ อเพื่อการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการ และแสดงความจานงในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
เข้าบริษัทจัดการได้ดว้ ยตนเองกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคาสัง่ ซื้ อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน
รวมหุน้ ระยะยาว
ส าหรับผู ้ลงทุ น ที่ ยังไม่ เ คยมี บัญชี กองทุ น จะต้อ งเปิ ดบัญ ชี กองทุ น โดยกรอกรายละเอี ยดและ
ข้อความต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน
(1) การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากชนิ ด LTF ไปยังชนิ ดสะสมมูลค่า
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากชนิ ด LTF ไปยังชนิ ดสะสมมูลค่าได้ ตาม
หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธีก ารตามที่ กฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษี อากร และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด
ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF ไปยังชนิ ดสะสมมูลค่า ไม่
ถือเป็ นการโอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้ น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ ทาง
ภาษีหากการลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด
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(2) การสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ดสะสมมูลค่าไปยังชนิ ด LTF
บริษัทจัดการจะไม่เปิ ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากชนิ ดสะสมมูลค่า ไปยังชนิ ด LTF
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิ ด LTF ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามหัวข้อ "การเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม"
การด าเนิ น การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ดัง กล่ า วบริ ษั ท จัด การถื อ ว่ า ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
มอบหมายให้บริษัทจัดการเป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่กาหนดในหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม" หากไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นไปยังกองทุ นรวมหุน้ ระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการได้ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวอื่นภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษี อากร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ซึ่งมีนโยบายการลงทุ นและค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่ใกล้เคียง
กับกองทุนและบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นสามารถสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
กาหนด สาหรับการสัง่ สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นที่ บริษัทจัดการได้รับหลังระยะเวลารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายถัดไป
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขายภายในระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
ราคาขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังต่อไปนี้
(1) การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด LTF
(1.1) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคา
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุ นได้ทารายการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(1.2) การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะดาเนิ นการดังนี้
(1.2.1) กรณี กองทุ นต้นทางและกองทุ นปลายทางเป็ นกองทุ นที่ อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขายที่บริษทั
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว
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(1.2.2) กรณีกองทุนต้นทางเป็ นกองทุนที่อยูภ่ ายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการจะ
ใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจาก
กองทุนต้นทาง
(2) การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิ ด สะสมมูลค่ากับกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ
(2.1) การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวัน
ทาการซื้ อขายที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ ว ยลงทุ น และบริ ษั ท จัด การหรื อ ผู ้ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ได้ทารายการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
(2.2) การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ
สิ้ นวันทาการซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางหรือ ณ สิ้ นวันทาการก่อนหน้าวันทา
การซื้ อขายที่บริษัทจัดการได้รบั เงินจากกองทุนต้นทางแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(3) การสับเปลี่ยนระหว่างชนิ ดหน่ วยลงทุน
(3.1) กรณีเป็ นชนิ ดหน่ วยลงทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขายที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและ
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
(3.2) กรณี เป็ นชนิ ดหน่ วยลงทุ นปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุ น ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขายที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและ
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
สิทธิในหน่วยลงทุน
สิทธิในหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางได้รบั
ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น
2.7 กองทุ น นี้ ก าหนดวิ ธี การโอนหน่ ว ยลงทุ น และข้อ จ ากัดการจัด สรรและการโอนหน่ วยลงทุน
อย่างไร
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดสะสมมูลค่า สามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2. การโอนทางมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคาสัง่ ศาล
4. การโอนอันเนื่ องมาจากการบังคับจานาหน่ วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึง่ บริษัทจัดการเห็นสมควรอนุ มตั ิให้โอนได้
นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนนอกเหนื อจากกรณีที่ระบุขา้ งต้น
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วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นาย
ทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามข้อ 1 สาหรับการโอนหน่ วยลงทุนตามข้อ 2
ข้อ 3 หรือข้อ 4 ผูร้ ับโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมาติดต่อนายทะเบียนด้วยตนเองพร้อมแสดงเอกสาร
หลักฐานการรับโอนตามกฎหมาย
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึก
ชื่อผูร้ ับโอนหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุน
จากผูโ้ อนไปยังผูร้ ับโอนภายใน 30 วันนั บแต่ วันรับคาขอโอนหน่ วยลงทุ น ทั้งนี้ ผูร้ ับโอนมีหน้าที่
จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่ วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย แต่ท้งั นี้ นายทะเบียนจะ
รับจดทะเบียนการจานาให้แก่ผรู ้ บั จานาที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ด LTF ที่ถือครองหน่ วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 จะไม่
สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนไปจาหน่ าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
ข้อจากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่ วย
ลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุ นดังกล่ าวส่ งผลให้บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติห น้ า ที่ ที่
เกี่ ยวข้อ งกับ กฎหมายว่ า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และ Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อ
ชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า
2. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ด LTF ที่ถือครองหน่ วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 จะไม่สามารถนา
หน่ วยลงทุนของกองทุนไปจาหน่ าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
2.8 ผูล้ งทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและราคา
รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลของกองทุนได้จาก
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ที่ โทร. 0 2888 8888
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3. สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
3.1 กองทุนนี้ มีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร
กองทุนนี้ มีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ น
หลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและลง
ลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคาขอเปิ ดบัญชีและใบคา
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ และผู ้
จองซื้ อหรื อ ผู ้สัง่ ซื้ อหน่ ว ยลงทุ น ได้ช าระเงิ น ค่ า ซื้ อหน่ ว ยลงทุ น ครบถ้ว นแล้ว บริ ษั ท จั ด การหรื อ
ผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดาเนิ นการออกสมุดบัญชี
แสดงสิทธิให้แก่ผจู ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและลงลายมือชื่อในบัตรตั วอย่างลายมือชื่อและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต่อเมื่อ
บริษัทจัดการได้รับชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ ัง่ ซื้ อนั้ นได้รับ การ
จัดสรรหน่ วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่บริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิ
ในหน่ วยลงทุน และให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้
ในกรณี ที่เป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุ น จานวนเงินที่ ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่ วยลงทุ นเป็ น
จานวนเงินที่ผูล้ งทุนชาระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเท่านั้น มิใช่หลักฐานแสดง
สิทธิการได้รบั จัดสรรหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
ไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรร
บริษัทจัดการจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น เพื่อให้ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนสามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษั ทจัดการต้องจัดทาใบหน่ วยลงทุนมอบ
ให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
3.2 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ข้อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่ว่า
ทอดใดๆ ในกรณีที่การจัดสรรหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ที่
เกี่ ยวข้อ งกับ กฎหมายว่าด้วยการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และ Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือ
ต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผูส้ งั ่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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ข้อจากัดในการถือหน่วยลงทุนและข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง
ในกรณีที่มีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่ จาหน่ ายได้
แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมีการแบ่ง
ชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียง
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
3.3 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ
ออกเสียงของบริษทั จัดการกองทุนรวมได้อย่างไร
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดาเนิ นการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ตามวิธีการที่ประกาศใน website ของบริษัทจัดการ
www.kasikornasset.com
3.4 หากท่านต้องการร้องเรียนจะทาได้อย่างไร
ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 0-2033-9999 หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทยธนขาต จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2299 1111
3.5 กองทุนนี้ มี นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่
กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
3.6 กองทุนนี้ มีการวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยอย่างไร
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
อ้างอิงที่อยูข่ องบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่ อ ยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิ ก รไทย ชั้ น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
4.1 รายชื่อคณะกรรมการ
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์

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

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

4.2 จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565)
มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จานวน 229 กองทุน
4.3 มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ 1,058,227,761,678.24 บาท
4.4 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
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อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร
นางสาวปรานี เกียรติชยั พิพฒ
ั น์

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

4.5 รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการเงิน
คุณภรภัทร
(International Programme)
ตรัยพุฒิภทั ร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว

ประสบการณ์การทางาน
- ผูจ้ ดั การลงทุนอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์
บริหารการลงทุน, บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนสารองเลี้ ยงชีพ,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนตราสารทุนในประเทศ,
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนตราสารทุนในประเทศ,
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์
คุณปณตพล
และการบัญชี สาขาการตลาด,
ตัณฑวิเชียร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีภาควิชาการเงิน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณเพชรรัตน์
โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร

- ปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาควิชาการธนาคารและการเงิน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณภราดร
เอี่ยวปรีดา

- Master of Science in Finance
and Economics,
University of Warwick,
United Kingdom
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณชุลีกร
เตรียมพาณิชย์กุล

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
(การตลาด),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว

ประสบการณ์การทางาน
- Associate Chief Investment
Officer บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูบ้ ริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการ
ลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารหนี้ ,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูบ้ ริหารฝ่ ายอาวุโส,
บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
- ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหาร
การลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูบ้ ริหารกองทุนตราสารทุน,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุนและ
วิจยั , บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การลงทุนอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์
บริหารการลงทุน, บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
กองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การลงทุนอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์
บริหารการลงทุน, บลจ. กสิกรไทย
จากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน
- ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
(ไฟฟ้ า),
กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูจ้ ดั การ สานักวิจยั ,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน สานักวิจยั ,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ปริญญาโท สาขาการเงิน
- ผูจ้ ดั การลงทุน ฝ่ ายกลยุทธ์บริหาร
คุณญดาภัค
(International Programme)
การลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
โออนันต์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, - ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย
- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์
จากัด
(International Programme),
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย
จากัด
ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุนผสมและกองทุนตราสารแห่งทุน
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management)
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
4.6 รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888
 ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
 ธนาคารออมสิน โทร. 1115
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทร. 02-274-9400
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว
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บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทร. 02-026-5100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทร. 02-107-1860
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทร. 02-695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โทร. 02-672-5999
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7111
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน) โทร. 02-648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-857-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด โทร. 02-088-9100, 02-343-9500
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทร. 02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด โทร. 02-697-3700
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทร. 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9797
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทร. 02-680-1111, 02-680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทร. 02-660-6666
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทร. 02-207-2100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทร. 02-861-5508

รายชื่อผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว
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4.7 ใครเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
4.8 ใครเป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนขาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2299 1111
นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่
ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนด้วย
4.9 รายชื่อผูส้ อบบัญชี
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
นางสาววันนิ สา งามบัวทอง
นางสาวโชติมา กิจศิรกร
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์
นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย
นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
นางสาวอริสา ชุมวิสูตร
นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์
นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2596 0500
5. ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมี
ดุลยพินิจที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
- เครื่องมือการกาหนดให้ผลู ้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (liquidity fee) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- มูลค่าขั้นตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee
คือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่ วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee
คือ 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่ เรี ยกเก็บจริ ง และหรื อมูลค่าการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น หรื อ
สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออก และหรื อระยะเวลาการถื อครองหน่ วยลงทุ นที่ จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กาหนด
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุ นเข้าออกของกองทุ น หรื อปั จจัยอื่นใดที่ นอกเหนื อการควบคุ มของบริษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่ มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น
ได้
4. ค่ า ธรรมเนี ย ม Liquidity Fee ที่ เ รี ย กเก็ บ ได้จ ะน ากลั บ เข้า กองทุ น อย่ า งไรก็ ต ามการใช้เ ครื่ อ งมื อ นี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อบรรเทาผลกระทบทางลบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นกับผู ้ถือ หน่ วยลงทุ นที่ ยังคงลงทุ นในกองทุ นต่ อไป
เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Liquidity Fee ที่ เก็บจริ ง และหรื อปรับเพิ่มหรื อลด
ระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับ เพิ่มหรือลดมูลค่าการขาย
คืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัท
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จัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ ยน
หน่ วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนั้น
กองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ liquidity fee บริ ษั ท จัด การจะ
พิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(swing pricing) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบตั ิ Full swing pricing และ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งกาหนดอัตราที่จะใช้ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ย
สูตรการคานวณที่ สะท้อนต้นทุ นในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุ นรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing
Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณา
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของ
กองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่น
ใดที่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของบริ ษั ท จัด การ ซึ่ งบริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาใช้ขอ้ มูล ประมาณการภายใต้
ข้อเท็ จจริ งที่ มีอยู่และหรื อสมมติ ฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้องเท่ าที่ สามารถทาได้ เพื่อให้
สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณี ที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สดั ส่วน
ของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า
Swing Threshold ที่ บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่ าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุ ทธิ ของกองทุ น คานวณจาก
มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่า
การขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นออก (switch out) ทั้งนี้
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing พร้อมกับเครื่องมือ Anti-Dilution Levies
– ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่
ละครั้งที่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่มได้ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวัน
ทาการที่ มี ก ารใช้เครื่ องมื อ Swing Pricing และบริ ษัท จัด การจะน ายอดซื้ อหน่ วยลงทุ น ดังกล่ าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้ น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้
นั้น ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น

ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุน ที่สะท้อ นต้น ทุนในการซื้ อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs และกาหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุ น หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุ มของบริ ษั ท
จัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สัดส่วน
ของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า
ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่า
การซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขาย
คืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกาหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่มลู ค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) กรณีที่มลู ค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
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4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การ
ใช้เครื่ องมือนี้ มีวัตถุ ประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่ อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นที่ ยงั คงลงทุ นใน
กองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ ADLs พร้อมกับเครื่องมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs จากผูท้ ี่ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนเข้า หรือผูท้ ี่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นออก เพียงฝั ่งใดฝั ่งหนึ่ งที่ เกิ น
ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ ทา
รายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือรายที่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้ ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวัน
ทาการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs
ในวันทาการนั้ น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็ คค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นทั้งหมดหรื อบางส่ วนของวัน ทาการนั้ นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วย
ลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น

- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตรา
สาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุนหรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัท
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จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หากบริษัทจัดการพิจารณา
แล้วว่า การใช้งานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนที่
เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้ องกันผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นโดยรวม จากต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณี ที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปฏิบตั ิกบั คาสัง่ ที่ได้รบั จากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคาสัง่ ที่ได้รบั ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทั้งนี้
บริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาใช้ Notice Period ร่ ว มกับ เครื่ อ งมื อ อื่ น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ซึ่ง
จะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือ
ชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิน 15 วันทาการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่ เกิ ด สถานการณ์ไม่ ป กติ หรื อ ประเมิ น ว่ า
สถานการณ์อ าจจะไม่ ป กติ โดยบริ ษั ท จัด การอาจก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ บ่ งชี้ สถานการณ์ที่ ไม่ ป กติ ด ้ว ย Gate
Threshold ได้ บริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขาย
สินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน
หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการ
ภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้
สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณี ที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate Threshold ในกรณี ดังกล่าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน
เที ยบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิท้ังหมดของกองทุ น มีค่าเท่ ากับหรื อมากกว่า Gate Threshold ที่ บริ ษัทจัดการ
ก าหนด โดยที่ มู ล ค่ า การซื้ อขายหน่ วยลงทุ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ค านวณจาก มู ล ค่ า การซื้ อหน่ วยลงทุ น
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(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out)
3. บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ ยตาม
สัด ส่ ว น (pro-rata basis) ของค าสัง่ ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น และค าสัง่ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออก ณ วัน ที่ ใ ช้
Redemption Gate
4. คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการใน
วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกใหม่
ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ ส่วนที่เหลือได้เมื่อบริษัท
จัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการยกเลิกคาสัง่ ดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิ ดใช้ระบบ บริษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริษัทจัดการจะทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate
ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขั้นตา่ ที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืน หน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้
ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกทั้งหมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสัง่ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น

- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการสามารถดาเนิ นการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่ จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่ อโดยสุ จริ ตและสมเหตุ สมผลว่า
จาเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุ น โดยได้รับความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณี เกิดเหตุ ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุ น (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุ อื่นใดดังต่ อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณี ที่ประกาศ ก.ล.ต.
กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแก่ผู ้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้ นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่าง
หนึ่ งดังนี้
(1) การกระท าที่ เ ป็ นความผิ ด มูล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ตามกฎหมายเกี่ ย วกับ การป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ได้ในสาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัด การของตนอัน เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริ ษั ท จัด การกองทุ น รวมรายเดิ ม ไม่ ส ามารถดารงความเพี ยงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัด
จาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน
3 วันทาการ
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว อาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับ
ราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปั จจัย
ความเสี่ยงต่างๆ อาทิ










ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) คือความเสี่ยงที่ราคาหุน้ เปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากการเคลื่อนไหว
ของดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม บริษัท
จัดการสามารถลดความเสี่ยงตลาดได้โดยการกระจายสัดส่วนการลงทุนในหุน้ ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมซึ่งจะทา
ให้สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายและมีดุลยภาพกับ
ด้านผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
การดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร (Business Risk) คือความเสี่ยงที่ราคาหุน้ เปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากผล
การดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทากาไรและนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทผูอ้ อกตราสาร บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงของผูอ้ อกตราสารได้โดยการ
ติดตามการดาเนิ นงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากปั จจัยเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อสถานะ
บริษัทอย่างสมา่ เสมอ ทาให้สามารถประเมินศักยภาพและการสร้างกาไรของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการที่กองทุนไม่สามารถจาหน่ าย
ตราสารนั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร การเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์
แล้วว่ามีปัจจัยพื้ นฐานดี จะช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักอาจไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี อา้ งอิง (Tracking
Error Risk) เป็ นความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี ผลตอบแทน
รวม SET50 ซึ่งเป็ นดัชนี อา้ งอิง อันเนื่ องจากปั จจัยต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่างๆ สภาพคล่อง
ขององค์ประกอบของดัชนี และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของดัชนี SET50
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเข้าทาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio Management) เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง หรื อ ลด
ค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนในการสร้าง
อัตราผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50 มูลค่าและผลการดาเนิ นงานของสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าขึ้ นอยู่กับราคาของสินทรัพย์อา้ งอิงที่อาจมีความผันผวนมาก โดยเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น อัตรา
ดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ ยน หรื อปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งส่ งผลให้ราคาของสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อ
สิ้ นสุดสัญญา (Delivery Failure) ความเสี่ยงจากการผิดนั ดชาระหนี้ ของคู่สญ
ั ญา (Default Risk) เมื่อตลาด
ขาดสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการดาเนิ นการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า เป็ นประจา สมา่ เสมอ และตีมูลค่าตลาดของสัญญาทุก วันเพื่อรักษาระดับเงินประกัน (Margin) ให้
เป็ นไปตามกฎระเบียบของตลาดอนุ พนั ธ์ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และ
มีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคานวณอัตราส่วนใน
การลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา
การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ายังก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงอีกประการหนึ่ ง คือ Leverage Risk เนื่ องจาก
การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจใช้เงินลงทุนเริ่มต้นในจานวนที่ตา่ เมื่อเทียบกับมูลค่าตามขนาดของ
สัญญาซื้ อขายล่ วงหน้านั้ น ซึ่งหมายความว่า หากตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็ กน้อย จะก่อให้เกิด
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ผลกระทบต่อกองทุนในสัดส่วนที่มากกว่า ดังนั้น ผลการดาเนิ นงานของการลงทุนจึงขึ้ นอยู่กบั ความสามารถ
ในการคาดการณ์ทิศทางตลาดของผูจ้ ดั การกองทุน อย่างไรก็ตาม แม้มีการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เพื่อป้ องกันความเสี่ยงหรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนก็อาจจะไม่สามารถป้ องกันความเสี่ยงได้ท้งั หมด และเสีย
โอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีขนหากตลาด
ึ้
ฯ ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 หน่ วย CIS
ไม่จากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตรา
ไม่เกิน 20%
สารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
3.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเป็ นประกัน
4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
4.1 เป็ นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ น จะสูงกว่า
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั
(1) 10% หรือ
อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
benchmark + 5%
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม
4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397
วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
5 ทรัพย์สินดังนี้
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้ อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสาร
ทุนที่ผอู ้ อกตราสารอยูร่ ะหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มี
การเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซอขายใน
ื้
SET)
5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษทั ที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย ซึ่ง
หุน้ ของบริษัทดังกล่าวซื้ อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยูร่ ะหว่าง
ดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหุน้ ออกจากการ
ซื้ อขายใน SET)
5.3 หุน้ ที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซื้ อขายตาม 5.1
5.4 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
5.5.1 reverse repo
5.5.2 OTC derivatives
5.6 หน่ วย infra หรือหน่ วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.6.1 จดทะเบียนซื้ อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุน
ทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
หน่ วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่ วยดังกล่าวออกจากการซื้ อขายใน SET)
5.6.2 เป็ นหน่ วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้ นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต.กาหนด
6 หน่ วย infra หรือหน่ วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้ นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.กาหนด และมีลกั ษณะตาม
5.6.1
7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

ไม่จากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสาร
หรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว

34

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ อัตราใดจะสูงกว่า
บริษัทดังกล่าว
1. 25% หรือ
2. น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติ - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ บัญชี
นิ ติบุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนรวมที่
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือ
1.2 ธพ.
เท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุน
1.3 บง.
รวมที่มีอายุโครงการมากกว่าหรือ
1.4 บค.
เท่ากับ 1 ปี
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดาเนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถ
ขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
3 reverse repo
ไม่เกิน 25%
4 securities lending
ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 :
รวมกัน
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือ
ไม่เกิน 15%
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
คู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ หรือ
ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลกั ษณะตาม 4.2 4.3 และ 4.5 ของข้อ 4 ในส่วนที่ 1
: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความ
เสี่ยง (non-hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
จากัด net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวมไม่มี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ่ ง
ทุกกองทุนรวมรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของบริษัทรวมกันน้อยกว่า
25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่
นับรวมการถือหุน้ ของกองทุนวายุภกั ษ์)
2 ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial
ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
liability) ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ้
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทยหรือ ออกตราสารมีหนี้ สิน ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ตราสารหนี้ ภาครัฐางประเทศ)
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนามูลค่าหนี้ สิน ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้ สินทางการเงินตาม งบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้ สินทาง
การเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุดให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ น
รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
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ข้อ

3

4

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตรา
สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการ
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผอู ้ อกตรา
สารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะ เป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)
หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่ วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
1. มีขนาดเล็ก
2. จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
3. เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่ วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย infra ทั้งหมดของกองทุน
infra ที่ออกหน่ วยนั้น เว้นแต่เป็ นหน่ วย infra ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
1. มีขนาดเล็ก
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ข้อ

5

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
2. จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
3. เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่ วย property ของกองทุนใดกองทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย property ทั้งหมดของ
หนึ่ ง
กองทุน property ที่ออกหน่ วยนั้น เว้นแต่เป็ นหน่ วย
property ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
1. มีขนาดเล็ก
2. จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
3. เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมของ
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เป็ นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
อัตราตามโครงการ(4)

เรียกเก็บจริง(4)
ปี 61/62

เรียกเก็บจริง(4)
ปี 62/63

เรียกเก็บจริง(4)
ปี 63/64

1. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
1.1 ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 2.00
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
 KS50LTF-C(L)
ไม่เกิน 2.00
ยกเว้น
ยกเว้น
 KS50LTF-A(A)
1.2 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
 KS50LTF-C(L)
ไม่เกิน 2.00
0.10
0.10
 KS50LTF-A(A)
1.3 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
 KS50LTF-C(L)
 สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า
เป็ นไปตามค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนในขณะนั้น
 สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
- ไปยัง LTF บลจ. อื่น
ไม่เกิน 1.50
1.50
1.50
1.00 *
(2)
- ไปยัง LTF ภายใน บลจ.กสิกรไทย
ไม่เกิน 1.50
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนของกองทุนต้นทาง
 KS50LTF-A(A)
หรือค่าธรรมเนี ยมการขายของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั ราใดสูงกว่า
1.4 ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหลักทรัพย์ขาเข้า
(เฉพาะเมื่อซื้ อหน่ วยลงทุน โดยเรียกเก็บเข้ากองทุน)
ไม่เกิน 0.25
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
 KS50LTF-C(L)
ไม่เกิน 0.25
0.10
0.10
 KS50LTF-A(A)
1.5 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่กาหนดในโครงการ (exit fee) กรณีถือหน่ วย
ลงทุนน้อยกว่า 1 ปี
ไม่เกิน 1.50
1.50
1.50
ยกเว้น **
 KS50LTF-C(L)(3)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
 KS50LTF-A(A)
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ตามที่จา่ ยจริง)
2.1 ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่ วยลงทุนได้
 KS50LTF-C(L)
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
 KS50LTF-A(A)
2.2 ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วย
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
ลงทุน
2.3 ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วย
อัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
ลงทุน
2.4 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
อัตราตามที่จ่ายจริง
หรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณี
พิเศษ นอกเหนื อจากกรณีปกติ
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว
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อัตราตามโครงการ(4)

3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(5)
3.1 ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 2.1400 ต่อปี
3.2 ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070 ต่อปี
3.3 ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.1338 ต่อปี
3.4 ค่าตรวจสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
3.5 ค่าธรรมเนี ยมการใช้เครื่องหมายการค้า
ตามที่จ่ายจริง
3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผูถ้ ือ
ตามที่จ่ายจริง
หน่ วยลงทุน
3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(6)
ตามที่จ่ายจริง
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ของจานวนเงินทุน
ของโครงการ
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ไม่เกิน 2.6483 ต่อปี
5. อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(1)(7)
(5)
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
6. ค่าใช้จา่ ยในการซื้ อขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
(5)
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

เรียกเก็บจริง(4)
ปี 61/62

เรียกเก็บจริง(4)
ปี 62/63

เรียกเก็บจริง(4)
ปี 63/64

0.54
0.02
0.08
0.01
0.06
0.01

0.54
0.02
0.08
0.05
0.01

0.53
0.02
0.08
0.05
0.01

0.02

0.01

0.01

-

-

-

0.00

0.00

-

0.74

0.71

0.70

0.04

0.04

0.03

* บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในอัตรา 1.00% ตั้งแต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2564 เป็ น
ต้นไป
** บริษัทจัดการยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง (Exit Fee) สาหรับการถือครองตา่ กว่า
1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้นไป
(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่ มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ย มหรื อ
ค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้ น
(2) ในกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวภายใต้การจัดการของ บลจ. กสิกรไทย จากัด จะ
ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจนกว่าจะมีการแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเป็ นอย่างอื่น
(3) ใช้เกณฑ์ "เข้าก่อนออกก่อน" (First In First Out) ในการนั บอายุการถื อครองหน่ วยลงทุ น โดยเริ่มนั บตั้งแต่วนั ที่ บ ริษัท
จัดการได้รบั เงินค่าจองซื้ อหรือค่าสัง่ ซื้ อและได้รบั รายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว
(4) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว
(5) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้ สินทั้ งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้ สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(7) ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจาการซื้ อขายหลักทรัพย์
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ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
อันดับ

ชื่อ

ค่านายหน้า
(บาท)

อัตราส่วน
ค่านายหน้า

1

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

156,631.58

35.99%

2

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

112,981.60

25.96%

3

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

84,418.57

19.40%

4

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

81,123.28

18.64%

435,155.03

100.00%

รวม
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว
วันที่ 30 กันยายน 2564
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว
วันที่ 30 กันยายน 2564 (ต่อ)
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว
วันที่ 30 กันยายน 2564 (ต่อ)

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน
หรือมีไว้เป็ นรายตัว

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาวกับเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว-C ชนิด LTF (KS50LTF-C(L))
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
% ต่อปี
ปี

2559*

2560

2561

2562

2563

ผลตอบแทนกองทุนรวม

3.23

19.91

-5.97

4.26

-13.42

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

4.37

21.52

-5.23

5.29

-12.38

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

7.88

7.35

13.42

10.48

33.79

8.60

7.46

13.57

10.56

34.16

* ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น
(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

ตั้งแต่ตน้ ปี
(%)
8.05

3 เดือน
(%)
1.94

6 เดือน
(%)
0.61

1 ปี
(%)
25.15

3 ปี
ตั้งแต่จดั ตั้ง
(%ต่อปี ) (%ต่อปี )
-4.10
2.64

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

8.69

2.15

1.01

26.74

-3.18

3.91

14.47
12.83 13.28 18.58
ความผันผวน (Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน
14.57
12.92 13.38 18.65
ความผันผวน (Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด**
Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ -1.34% ต่อปี
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ 0.41% ต่อปี

22.10

18.40

22.33

18.60

** ตัวชี้ วัด คือ ดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงาน
ของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุ น KS50LTF-C(L) เคยมี ผ ลขาดทุ น สู ง สุด ที่ เ กิ ดขึ้ นจริ ง (Maximum Drawdown) (หรื อ นั บ ตั้งแต่ จัด ตั้ง
กองทุน ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งมาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -40.48%

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว

46

ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า (KS50LTF-A(A))
(1) ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
% ต่อปี
2563*

ปี
ผลตอบแทนกองทุนรวม

2.83

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

2.71

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

22.98
23.02

*ในปี ที่กองทุนจัดตั้ง จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินนั้น

(2) ผลการดาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลตอบแทนกองทุนรวม

ตั้งแต่ตน้ ปี
(%)
8.43

3 เดือน
(%)
1.99

6 เดือน
(%)
0.79

1 ปี ตั้งแต่จดั ตั้ง
(%)
(%ต่อปี )
25.82
9.10

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด**

8.69

2.15

1.01

26.74

9.21

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

14.48

12.82

13.27

18.58

18.30

14.57

12.92

13.38

18.65

18.37

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ -0.78% ต่อปี
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ 0.41% ต่อปี
** ตัวชี้ วัด คือ ดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
*** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
**** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุน KS50LTF-A(A) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือ
นับตั้งแต่เริ่มแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน ในกรณีที่แบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนมาไม่ถึง 5 ปี ) จนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผ่านมา เท่ากับ -17.22%
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด

ทริสเรทติ้ งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาวจานวน 8
อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับตา่ สุด โดยตราสารหนี้ ระยะกลางและ
ยาวมีอายุต้งั แต่ 1 ปี ขึ้ นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงตา่ มาก บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับตา่ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูง
กว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ จากัด
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดงั นี้
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน (Investment Grade)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุด และมีความเสี่ยงตา่ ที่สุด มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและ
คื น เงิ น ต้น ในเกณฑ์สู ง สุ ด และได้รับ ผลกระทบน้ อ ยมากจากการเปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ ยงตา่ มาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตา่ มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับ
เครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึ งระดับความน่ าเชื่อถื อปานกลางเมื่อเปรี ยบเที ยบกับตราสารที่ ได้รับการจัดอันดับที่ สูงกว่า มี
ความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตา่ สุ ดในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับน่ า
ลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิตจาก AA ถึ ง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรื อลบ (-) ต่ อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่ างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเที ยบ
กับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกาหนดโดย
ฟิ ทช์ โดยอัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อนี้ จะมอบให้สาหรับอัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อที่ มี ค วามเสี่ ยง “น้ อ ยที่ สุ ด ” เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กบั ตราสารทางการเงินที่
ออกหรื อค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณี ที่มีระดับความน่ าเชื่ อถื อสูงเป็ นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่ าเชื่อถือที่กาหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาระ
หนี้ ดังกล่าวจะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รบั
การจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์
โดยอันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้า
ประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
โดยระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารหนี้ อื่นที่ได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
’A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไร
ก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้
โดยตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็
ดี มี ค วามเป็ นไปได้ม ากว่ า การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ห รื อ สภาพทางเศรษฐกิ จ จะมี ผ ลกระทบต่ อ
ความสามารถในการชาระหนี้ ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้ อื่นที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้ พิเศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความ
แตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติม
ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือสาหรับ ประเทศหนึ่ งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับ
ความน่ าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่ าเชื่อถืออันดับ
”AAA(tha)” หรืออันดับที่ตา่ กว่า “CCC(tha)” สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aaa มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s บริษัทผูอ้ อก
ตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตรา
สารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัทผู ้
ออกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ น้อย
กว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยงจาก
ความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผูอ้ อก
ตราสารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ื อตราสารจะไม่ได้รับการชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยู่ในปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวั เลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Short-Term Bank Deposit Ratings
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงความสามารถในการชาระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สาหรับเงินฝากนั้ น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก
ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมี
ความสามารถที่แข็งแกร่งในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สาหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่
ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับ “Not Prime” สาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตา่ หรือน่ ากังวลและมี
ความไม่แน่ นอนในความสามารถในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อ AAA มี ค วามน่ าเชื่ อถื อสูง ที่ สุด ที่ ได้รับจาก Standard & Poor’s
บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตรา
สารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัทผู ้
ออกตราสารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ น้อย
กว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยงจาก
ความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู ้ ออก
ตราสารไม่สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผูถ้ ื อตราสารจะไม่ได้รับการชาระหนี้
มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยู่ในปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน
ความสามารถในการชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. ผูส้ นใจลงทุ นควรศึ กษาข้อมูลในหนั งสื อชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุ น และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษทั
จัดการหรือผูข้ ายหน่ วยลงทุน
2. ผู ้ล งทุ น ควรตรวจสอบให้แ น่ ใ จว่ า ผู ้ข ายหน่ ว ยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้รับ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนหุน้ ระยะยาวจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้ นจะต้องชาระเงินเพิ่ม
และ/หรือเบี้ ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย
4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
5. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่
สนใจจะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ที่
บริษัทจัดการ ตัวแทน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
7. ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุ รกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(connected person) และการลงทุ น ตามอัต ราส่ ว นที่ ก าหนดในวัต ถุ ป ระสงค์ก ารลงทุ น เป็ นต้น ได้ที่
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่ านเครื อข่าย Internet ของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
8. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของ กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของ กองทุนเปิ ดเค เซ็ท
50 หุน้ ระยะยาว ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ส่ ถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของบลจ.กสิกรไทย
9. ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุ น โดยค านึ งถึ งประสบการณ์การลงทุ น วัต ถุ ป ระสงค์ก ารลงทุ นและฐานะ
ทางการเงินของผูล้ งทุน
10. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม
และส่วนรับรองความถูกต้อง
11. การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 หุน้ ระยะยาว
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