กองทุนรวมสาหรับผูม้ ีเงินลงทุนสูงเท่านั้น
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ6MBK ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
K Foreign Fixed Income 6MBK Fund Not for Retail Investors : KFF6MBK-BR
ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลา 6 เดือนได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
ลักษณะสาคัญ
อายุโครงการ
ประมาณ 6 เดือนโดยไม่ตา่ กว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน
วันที่ที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตั้งและ 20 ตุลาคม 2564
จัดการกองทุน
ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564
ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน
1. ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
มีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ที่เสนอขายในต่างประเทศและ
หรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ
สาหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน
และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการป้ องกันความเสี่ ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วน
ของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุน
ในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
กองทุ นจะเน้น ลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ มีอนั ดับความน่ าเชื่อถื ออยู่ใ นอันดับที่ สามารถลงทุ นได้ (Investment Grade)
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ นั้นได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านั้น
การป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวนมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
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3. ประมาณการอัตราผลตอบแทน
เมื่อสิ้ นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอตั ราผลตอบแทนประมาณร้อยละ
0.55 โดยเฉลี่ ย ต่ อ ปี ของเงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรก ซึ่ ง ค านวณจากการลงทุ น ส าหรั บ ระยะเวลาประมาณ 6 เดื อ น
มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนดังนี้

ตราสารที่ลงทุน*

อันดับความ
น่าเชื่อถือของ
ผูอ้ อกตราสาร**

ประมาณการ
ประมาณการ
ผลตอบแทน
สัดส่วน
ผลตอบแทนที่
ของตราสาร
การลงทุน กองทุนจะได้รบั
ในรูปเงินบาท โดยประมาณ* ในรูปเงินบาท
(ต่อปี )***
(ต่อปี )

เงินฝาก Bank of China,
A1/Moody's
0.78%
19.00%
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เงินฝาก Doha Bank,
Baa1/Moody's
1.25%
19.00%
ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Qatar National Bank,
Aa3/Moody's
0.74%
19.00%
ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank,
A3/Moody's
0.65%
19.00%
ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Abu Dhabi Commercial
A1/Moody's
0.95%
19.00%
Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เงินฝาก Commercial Bank of Qatar,
A3/Moody's
0.62%
5.00%
ประเทศกาตาร์
รวม
100.00%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)****
ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั เมื่อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อ
ปี )

0.15%
0.24%
0.14%
0.12%
0.18%
0.03%
0.86%
(0.31%)
0.55%

*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจาเป็ นและสมควร
เพื่ อ รักษาผลประโยชน์ ของผูล้ งทุ น เป็ นสาคัญ โดยการเปลี่ ยนแปลงนั้ น ต้อ งไม่ ทาให้ค วามเสี่ ยงของทรัพ ย์สิน ที่ ล งทุ น
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุ
ไว้ขา้ งต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จากัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทน
ของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
** สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ่ งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่บริษัทจัดการ
จะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน
*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564
**** ค่ าใช้จ่ายของกองทุ น (รวมค่าธรรมเนี ยมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณี ที่
กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการ
จัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 2.1400% ต่อปี ของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
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คาถาม/คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
1.1 กองทุน นี้ เป็ นกองทุ นที่ มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมี การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุ นหรือไม่
อย่างไร
กองทุนนี้ เป็ นกองทุนสาหรับผูม้ ีเงินลงทุนสูงเท่านั้น และไม่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
1.2 กองทุนนี้ มีจานวนเงินทุนของโครงการเท่าใด
10,000 ล้านบาท โดยบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่ วยลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการได้ โดยจะแจ้ง
ให้ผูล้ งทุ น ทราบในหนั งสื อชี้ ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ก่อนการเสนอขาย ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของ
จานวนเงินทุนของโครงการ
1.3 กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ นระยะเวลา
เท่าใด
การลงทุนในกองทุนนี้ เหมาะกับเงินลงทุนส่วนที่ผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงจากการขาดทุนได้ตา่ ถึงปานกลาง
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากเป็ นกองทุนที่มีอายุประมาณ 6 เดือน และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุ นด้วยตนเองได้ เงิน ลงทุ นที่ จะน ามาลงทุ นในกองทุ น นี้ จะต้องเป็ นเงิน ส่ วนที่ สามารถลงทุ น ได้ต ามอายุ
กองทุน
1.4 ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
 กรณีที่ผอู ้ อกตราสารไม่สามารถชาระเงินและดอกเบี้ ยตามกาหนดระยะเวลา
 กรณีที่รฐั บาลเลิกค้าประกันเงินฝาก
 กรณี ที่เกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินกลับได้ตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ กาหนด หรือสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศได้ แต่ไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาใน
ประเทศได้
 กรณีที่สถาบันผูร้ บั ฝากเงินชาระคืนเงินฝากก่อนครบกาหนด หรือใช้สิทธิใดๆ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
เงินฝาก
1.5 กองทุนนี้ มีผปู ้ ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
1.6 กองทุนนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
เมื่อสิ้ นสุดอายุโครงการ
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2. ข้อกาหนดในการซื้ อขายและโอนหน่วยลงทุน
2.1 กองทุนนี้ มีวิธีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
การขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งแรก

500,000 บาท

ทั้งนี้ ผูล้ งทุ นสามารถซื้ อหน่ วยลงทุ นได้ในเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด และระบุไว้ในหนั งสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญ
การเปิ ดบัญชี
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด
กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความ
ถูกต้อง
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีนิติบุคคล
1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
บริษัท
3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทน
นิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
4) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิ ติบุคคล
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
1. ซื้ อหน่วยลงทุนด้วยตนเองกับบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ดว้ ยตนเองกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อแสดงความจานงใน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้องชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยชาระเป็ น
เงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใด โดยในกรณี ที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผูส้ งั ่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชี เงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชี จองซื้ อกองทุ น บลจ.
กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด
(มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
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กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอาจชาระเป็ นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์
คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ทนั ที และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามกองทุน
กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนรายอื่น ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอาจชาระ
เป็ นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด โดยผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อ
เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีอื่นที่
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกาหนด
กรณีที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องลง
วันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทาการถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต (K-Cyber Invest)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ลงนามในคาขอใช้บริการซื้ อขายหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ และหนังสือขอให้หกั บัญชี
เงินฝากของธนาคารที่บริษัทจัดการกาหนด สามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนทางอินเตอร์เน็ ตกองทุนรวมกสิกรไทย) www.kasikornasset.com
3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากผ่านโมบายแอปพลิเคชัน่ K-My Funds
และ K PLUS โดยสามารถดาวน์ โหลดและสมัครบริการ K-My Funds และ K PLUS ได้ผ่าน App Store (iOS) และ
Play Store (Android)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนก่อนสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนได้ หาก
มีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนครบตามจานวนเงินทุนของโครงการ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั เงิน
ค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนและผูส้ งั ่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุ นจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้ นได้ เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณี
พิเศษ
กองทุ น สงวนสิ ทธิ ที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ นกับหรื อเพื่อประโยชน์ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึ งกองทรัพ ย์สิ น ของบุ ค คลดังกล่ า วและบริ ษั ท หรื อ ห้า งหุ ้น ส่ ว นซึ่ งจัด ให้มี ขึ้นและด าเนิ น กิ จ กรรมใน
สหรัฐอเมริกา
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึง
กรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
ในการชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนด้วยเงิน เว้นแต่
เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน

วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
กรณี ที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชาระค่าสัง่ ซื้ อเป็ นเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่ วยลงทุ น ให้แก่ ผูส้ ัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น เมื่อบริ ษัท จัดการหรื อผูส้ นั บ สนุ น การขายหรื อรับ ซื้ อคืน หน่ วย ลงทุ น
สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้วและวันที่บริษัทจัดการ
ได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องเป็ นวันที่อยูใ่ นระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงิน ที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการที่จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนตามเกณฑ์วรรคหนึ่ งและวรรคสองของข้อนี้ โดยใช้หลักการ "สัง่ ซื้ อก่อนได้ก่อน"
ตามวันและเวลาที่ได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณีสงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรจานวนหน่ วยลงทุ นให้แก่ผูส้ ัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นดังกล่าวตามสัดส่วนจานวน
หน่ วยลงทุนที่สงั ่ ซื้ อ (Pro Rata) ให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนพร้อมกันนั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าการจัดสรรในกรณีดงั กล่าว จะทาให้มีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณี ที่เมื่อบริษัท
จัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ โดยไม่ ต ้อ งแจ้งให้ผู ้สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น
ทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
เมื่อสิ้ นสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้วหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผูท้ ี่
ได้รับการเสนอขายหน่ วยลงทุ นได้ถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะยุติการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนและจะคืนเงินค่า
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ ใดๆ ที่เกิดขึ้ นจากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู ้
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คตามที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 1
เดื อน นั บตั้งแต่ วนั ถัดจากวันสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนและผลประโยชน์ ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่ องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัท
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จัดการจะชาระดอกเบี้ ยในอัตราไม่ตา่ กว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดระยะเวลา 1
เดือนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนด้วย
ทั้งนี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
ในกรณีที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนื อจาก
กรณีขา้ งต้น บริษัทจัดการจะดาเนิ นการคืนเงินส่วนที่ไม่ ได้รบั การจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ ใดๆ ที่เกิดขึ้ น (ถ้า
มี) ให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คตามที่ ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุ ไว้ในคาขอเปิ ด
บัญชีภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขาย

เงื่อนไขการลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตกลงสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และบริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะประกาศหรือแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 30
วันนับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน โดยในการรับซื้ อคืน บริษัทจัดการมีนโยบายจะรับซื้ อคืนเป็ นจานวนเงิน
ที่จัดสรรจากเงินสดรับที่ ได้จากดอกเบี้ ย หรือจากเงินต้นของพันธบัตร หรื อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ กองทุ น
ลงทุน หลังกันเงินสารองสาหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่แจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบได้หากมีการผิดนัดชาระ
ดอกเบี้ ยหรือเงินต้นของหุน้ กู ้ พันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศการ
หยุดรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน และแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ รวมทั้งจัดทารายงานการไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
พร้อมเหตุผลและรายงานแผนการดาเนิ นงานของกองทุนให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
บริ ษัทจัดการสงวนสิ ทธิที่ จะเปลี่ ยนแปลงระยะเวลาเสนอขายหรื อยุติการเสนอขายในระหว่างการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลังสิ้ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในโครงการ
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
บริษัทจัดการมิได้เสนอขายหน่ วยลงทุ นภายหลังระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุ นครั้งแรก เนื่ องจากเป็ นการ
เสนอขายครั้งเดียว และนาเงินไปลงทุนตามจานวนที่ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านั้ น
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่บริษัทจัดการดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนได้ตกลงสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามระยะเวลา
ที่บริ ษัทจัดการประกาศหรือแจ้งให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นทราบภายใน 30 วันนั บจากวันถัดจากวันที่ จดทะเบี ยน
กองทุน
โดยในการรับ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น งวดสุ ด ท้ายดังกล่ าว บริ ษั ท จัด การจะน าเงิน ค่ า รับ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น โดย
อัตโนมัติไปซื้ อหน่ วยลงทุ นของกองทุ นเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั้น หรื อกองทุ น เปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
(กองทุ นปลายทาง) ตามที่ระบุ ไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุ น โดยจานวนหน่ วยลงทุ นของกองทุ น
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ปลายทางที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั คานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ผูส้ งั ่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็น
ว่าเหมาะสมและจะอนุ ญาตเป็ นกรณีพิเศษสาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกคืน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการปิ ดบัญชีกองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด
2.2 กรณีใดทีบ่ ริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังต่อไปนี้
1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี
ถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดาเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
2) บุ คคลที่ ไม่ ใช่ ผู ้มี เงิน ลงทุ น สูงตามบทนิ ยามที่ ก ฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด รวมทั้งที่ จ ะประกาศและแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต
3) บุ ค คลที่ ป ฏิ เสธไม่ ให้ขอ้ มู ล หรื อ เอกสารใดๆ และ/หรื อ ไม่ ให้ค วามยิน ยอมในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ อ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการที่บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
2.3 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
อย่างไร
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ งดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน ของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
การเลื่ อ นก าหนดการช าระเงิน ค่ าขายคื น หน่ วยลงทุ น ตามข้า งต้น บริ ษั ท จัด การจะปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
นั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
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(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (2)
ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนิ นการ
แทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่ อนก าหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ น ในช่ วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่ง
คาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
2.4 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้
แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
เงื่อนไข ข้อจากัด การไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และเครื่องมือบริหารสภาพ
คล่อง เพื่อให้สามารถบริหารกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับกองทุนซึ่งมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้
- การดาเนิ นการในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรือตราสารที่
ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่
มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการสามารถดาเนิ นการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้นแต่
จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัด การพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุน โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ อันเนื่ องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่ งดังนี้
1. ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุ น (suspension of dealings) ให้บ ริ ษั ท จัด การปฏิ บั ติ ต ามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตามคาสัง่ ที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุ น (suspension of dealings) ด้วยเหตุ อื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่
ทน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ6MBK ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

9

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณี ใด
กรณีหนึ่ ง ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือ
ต่ อความรับ ผิ ดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษั ทจัด การ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่ อการลงทุ นของ
กองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ได้
2. กรณี ที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผูส้ ัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริงหรือไม่
ครบถ้วน
3. กรณี ที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้ อหน่ วยลงทุนของผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการ
ฟอกเงิน หรือการสนับสนุ นการก่อการร้าย หรืออาจมีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่างๆ เป็ นต้น
4. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในบางกรณีตามที่ บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณี
ที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่กองทุน ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการเพื่อให้
การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็ น
หลัก
5. กองทุ น มี วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะไม่ เสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น กับ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข อ งประเทศ
สหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริก า รวมถึ งกองทรัพ ย์สิน ของบุ คคลดังกล่ าวและบริ ษั ทหรื อห้างหุน้ ส่ วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนิ น
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคล
ดังที่กล่าวมาข้างต้น
2.5 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนของกองทุนได้เป็ นการ
ชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออกไปได้
2.6 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ โดยจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
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2.7 กองทุนนี้ กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนอย่างไร
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียน
พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผูร้ ับ
โอนหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั
โอนภายใน 30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
ข้อจากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่า
ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ไม่ใช่ผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด เว้นแต่เป็ นการโอน
ทางมรดก
2) การจัด สรรและโอนหน่ วยลงทุ น ดังกล่ าวส่ งผลให้บ ริ ษั ท จัด การไม่ ส ามารถปฏิบัติ ห น้ าที่ ที่เกี่ ยวข้องกับ
กฎหมายว่ า ด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และ Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2.8 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลของกองทุนได้จาก
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ที่ โทร. 0 2888 8888
3. สิทธิของผูถ้ ือหน่วย
3.1 กองทุนนี้ มีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร
กองทุ น รวมนี้ มี ก ารออกสมุด บัญ ชี แสดงสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุ น ให้แก่ผู ้จ องซื้ อหรื อผูส้ ัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น เพื่ อเป็ น
หลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและลงลายมือชื่อใน
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน เป็ นเอกสารอื่นใดที่
บริ ษั ท จัด การอาจก าหนดขึ้ นในอนาคตหรื อรูป แบบอื่ น ใดที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญ าตหรื อ
เห็นชอบให้ดาเนิ นการได้
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(รายละเอียดตามข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ข้อ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดง
สิทธิในหน่ วยลงทุน”)
3.2

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ข้อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรร
หน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของ
กองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ข้อจากัดในการถือหน่วยลงทุนและข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง
ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่ เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและ
หน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็ม
ตามจานวนที่ถืออยู่
3.3 หากผูล้ งทุนต้องการร้องเรียนจะทาได้อย่างไร
ติดต่อบริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 0 2263 6000 หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2544 3935-7
3.4 กองทุนนี้ มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
มี ในกรณี ที่บริษัทจัดการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมแบบเป็ น
การทัว่ ไป และการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบัติน้ั น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือผูล้ งทุน บริษัทจัดการจะ
แก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัท จัดการและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการยินยอมให้นาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุ ญาโตตุลาการ
3.5 การวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่
ของบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่ อ ยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิ ก รไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
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4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
4.1 รายชื่อคณะกรรมการ
นายพัชร สมะลาภา
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์
รายชื่อผูบ้ ริหาร
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นางสาวเอื้ อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางหทัยพัชร์ ชูโต
นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายยุทธนา สินเสรีกุล
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
Associate Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer

4.2 จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จานวน 212 กองทุน
4.3 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ 1,170,259,544,129.71 บาท
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4.4 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นางสาวชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร
นางสาวปรานี เกียรติชยั พิพฒ
ั น์
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การ
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนมัลติแอสเซท
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
ผูบ้ ริหารฝ่ ายวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

4.5 รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
 ภราดร เอี่ยวปรีดา
ประวัติการศึกษา
- Master of Science in Finance and Economics, University of Warwick, United Kingdom
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน
- ผูจ้ ดั การลงทุนอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จากัด
หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
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4.6 รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน








































ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 0 2888 8888
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทร. 02-680-1111, 02-680-1000
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทร. 02-207-2100
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-857-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด โทร. 02-697-3700
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทร. 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โทร. 02-672-5999
ธนาคารออมสิน โทร. 1115
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน) โทร. 02-648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทร. 02-695-5000
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทร. 02-660-6666
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5500
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9797
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด โทร. 02-633-6000 กด 5
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด โทร.0-2088-9100, 0-2343-9500, 0-2088-9100
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทร. 02-861-5508
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด โทร. 02-274-9400
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทร. 02-026-5100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทร. 02-107-1860
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทร. 02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
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4.7 ใครเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
4.8 ใครเป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2544 3935-7
นอกจากหน้าที่ ตามที่ กาหนดไว้ในสัญ ญาแต่ งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ยงั มีหน้าที่ ตาม
กฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนด้วย

4.9 รายชื่อผูส้ อบบัญชี
 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
 นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 2595300
5. ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ6MBK ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย มีนโยบายจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ ดังนั้ น
กองทุนนี้ จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้บา้ ง อย่างไรก็ตาม มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลง
ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบทั้ง ทางด้านบวก
หรือลบจากปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ อาทิ


การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ ไปราคาของตราสารหนี้ จะเปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศ
ทางตรงข้า มกับ การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ยและตามปกติ ต ราสารหนี้ ที่ มี อ ายุ ค งเหลื อ ยิ่ งยาวนานเท่ า ไร
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยก็จะยิง่ มีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ มุ่งจะลงทุนในตรา
สารหนี้ ที่ มี อ ายุใกล้เคี ยงกับ อายุก องทุ น และจะถื อ ตราสารจนครบอายุของตราสาร จึ งท าให้มี ค วามเสี่ ยงด้า นการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยอยูใ่ นระดับตา่
 ความมั ่นคงของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสาร
รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงได้จาก
การเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีท้งั ในด้านความน่ าเชื่อถือ และความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
 สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการที่กองทุนไม่สามารถจาหน่ ายตราสารนั้นๆ
ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงได้จากการ
เลื อกลงทุ นในตราสารที่ มีคุณภาพดี ท้ังในด้านความน่ าเชื่ อถือ และความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
ตลอดจนสภาพคล่องของตราสาร และกองทุนนี้ มุ่งจะลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุนและจะถือตรา
สารจนครบอายุของตราสารนั้น จึงทาให้ความเสี่ยงด้านนี้ อยูใ่ นระดับ ตา่
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk) ซึ่งเกิดจากการที่กองทุนนาเงิ นไปลงทุน
ในรูปของสกุลเงินตราต่างๆ ดังนั้น ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุนของ
กองทุนได้ บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในต่างประเทศได้ โดยลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า เพื่อสวอปเงินตราต่างประเทศให้เป็ นสกุลเงินบาทในอัตราที่ตกลงกันไว้ ณ วันทาสัญญา
 Basis Risk ซึ่งเกิดจากการที่ สัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ าที่ กองทุ นลงทุ นเพื่อป้ องกัน ความเสี่ ยงมีการเคลื่ อนไหวของราคาที่
แตกต่ างไปจากผลตอบแทนกองทุ นที่ ต้งั ใจจะคุม้ ครองความเสี่ยง บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงจากการที่
ผูจ้ ดั การกองทุนคานวณสัดส่วนในการป้ องกันความเสี่ยงที่ เหมาะสมสาหรับกองทุน อย่างไรก็ตาม แม้มีการลงทุนใน
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงก็อาจจะไม่สามารถป้ องกันความเสี่ยงได้ท้งั หมด และเสียโอกาสในการรับ
ผลตอบแทนที่ดีขนหากตลาด
ึ้
ฯ ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้
 ความเสี่ ยงของการลงทุน ในต่า งประเทศ (Country Risk) ซึ่ งเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงภายในประเทศ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัดทางด้าน
กฎหมาย และ การทาธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม ตรา
สารหนี้ ที่ กองทุนลงทุนนั้ นมีอนั ดับความน่ าเชื่อถื อที่สามารถลงทุ นได้ (Investment grade) จากสถาบันการจัดอัน ดับ
ความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาให้ความเสี่ยงด้านนี้ อยู่ในระดับตา่ รวมทั้ง
การวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสมา่ เสมอ
 ความเสี่ ย งจากข้อ จ ากั ด การน าเงิ น ลงทุ น กลั บ ประเทศ (Repatriation risk) เนื่ อ งจากกองทุ น นี้ มี ก ารลงทุ น ใน
ต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทา
ให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลู ้ งทุนไม่ได้รบั คืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
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ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่
กองทุนมีฐานะการลงทุนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ของหลายประเทศ ซึ่งปั จจัยหรือตัวแปรของความเสี่ยงอาจจะแตกต่างไป
จากปั จจัยหรือตัวแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยน ปั จจัยด้านสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับที่ แตกต่ างกัน ข้อจากัดในการแลกเปลี่ ยนสกุลเงิน ข้อจากัดเกี่ยวกับการลงทุ นจาก
ต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่ วยงานของรัฐ รวมถึงวิธีและหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ้ นอยูก่ บั
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติต่อการลงทุน และปั จจัยที่มีอยู่เฉพาะในประเทศนั้นๆ ฯลฯ แต่ท้งั นี้ ความเสี่ยงจาก
ปั จจัยดังกล่าวข้างต้น อาจลดลงบางส่วนจากการที่ ผจู ้ ดั การกองทุนติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคา
ของตราสารอย่างสมา่ เสมอและต่อเนื่ อง รวมทั้งทาการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ใด
หรืออุตสาหกรรมใด หรือประเทศใดในสัดส่วนที่สูงเกินไป
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้ นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตา่ กว่า 2 อันดับแรก
ไม่เกิน 35%
2.3 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรือไม่มี credit
ไม่เกิน 15%
rating
3 หน่ วย CIS ที่มีเงื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกาหนด
ไม่จากัดอัตราส่วน
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ไม่เกิน 20%
5 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
(1) 20% หรือ
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
benchmark + 5%
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
สูงกว่า
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร
(1) 15% หรือ
นั้นในต่างประเทศหรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย)
ใน benchmark + 5%
หรือเป็ นตราสาร Basel III
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ข้อ

7

ประเภททรัพย์สิน
6.1.2 เป็ นตราสารที่มลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
6.1.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
6.1.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2
6.1.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุนต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.2 reverse repo
6.3 OTC derivatives
6.4 หน่ วย CIS ที่มีเงื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกาหนดที่จด
ทะเบียนซื้ อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของ SET หรือของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่ วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอน
หน่ วยดังกล่าวออกจากการซื้ อขายใน SET หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือ
คู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการ
เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย
หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2

3
4
5

ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดาเนิ นการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E
P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือ
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สิน
ดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
เว้นแต่เป็ นกองทุนที่มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนที่อายุ
กองทุน คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6
เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุโครงการ
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

6 Derivatives
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging)
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวมไม่มี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารหนี้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตราส่วน
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้ อก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารมีหนี้ สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษทั จัดการอาจนา
มูลค่าหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้ สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็ นการทัว่ ไป และ ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้ สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้
ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการ
จัดทางบการเงินในครั้งแรกของผูอ้ อกตราสาร) ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นราย
ครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นราย
ครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ

2

หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
1. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
1.1. ค่าธรรมเนี ยมการขาย
ไม่มี
1.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืน
ไม่มี
1.3. ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ไม่มี
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ตามทีจ่ า่ ยจริง)
2.1. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.2. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.3. ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
อัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
2.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
อัตราตามที่จ่ายจริง
ดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1)(3) (ร้อยละของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
3.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ(2)
ไม่เกิน 2.1400 ต่อปี
3.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี
3.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.2140 ต่อปี
3.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.0700% ของจานวน
4.2. ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
5. ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทั้งหมด(1)(3)
(ร้อยละของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

เงินทุนของโครงการ
ไม่มี
ไม่เกิน 2.4610 ต่อปี

(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
(2) ในกรณี ที่ กองทุ นได้รับ ผลตอบแทนสูงกว่าที่ ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่ วยลงทุ น บริษั ท จัด การอาจเรียกเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุน
(3) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผล
ขาดทุนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ6MBK ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุน
เปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่ า งประเทศ6MBK ห้า มขายผู ้ล งทุ น รายย่อ ย ไม่ ได้ขึ้นอยู่กับ สถานะทางการเงิน หรื อ ผลการ
ดาเนิ นงานของ บลจ. กสิกรไทย
2. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต
หากต้อ งการทราบข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ผู ้ล งทุ น สามารถขอหนั งสื อ ชี้ ชวนส่ ว นข้อ มู ล โครงการได้ที่ บ ริ ษั ท จัด การหรื อ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
3. ผูล้ งทุ นควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผูข้ ายหน่ วยลงทุ นเป็ นบุ คคลที่ ได้รับความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
5. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุ นตามหลักเกณฑ์ที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่ สนใจจะลงทุ น ที่
ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ที่บริษัทจัดการ ตัวแทน และ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัท
จัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
7. ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected
Person) และการลงทุ นตามอัต ราส่ วนที่ กาหนดในวัตถุ ป ระสงค์ก ารลงทุ น เป็ นต้น ได้ที่ สานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
8. บริ ษั ท จัด การใช้ข อ้ มู ล ในอดี ต ในการค านวณค่ า สัม บู ร ณ์ ข องค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (absolute correlation
coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรัพย์อา้ งอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ตอ้ งการลดความเสี่ยง
เคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้อมูลในอดี ต ซึ่งอาจทาให้สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
9. หนั งสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และส่วน
รับรองความถูกต้องครบถ้วน
10. การพิ จ ารณาร่ า งหนั งสื อ ชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับ รองถึ งความถู ก ต้องของข้อมูลในหนั งสื อ ชี้ ชวนของกองทุ น หรื อ ได้ป ระกัน ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ6MBK ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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