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เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 

มูลค่าโครงการ 5,000,000,000 บาท จ านวนหน่วยลงทุน 500,000,000 หน่วย  

มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายครั้งแรกหน่วยละ 10 บาท 

 
 
 

 
 
 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ 
กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์  

KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND – HEDGED (KKP GNP-H FUND) 
ค ำเตอืน/ขอ้แนะน ำ 

• ผลตอบแทนของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น  
หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก 

• กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management) กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน   
การคัดเลือกและวิเคราะห์ตราสารที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง อาจไม่ได้เป็นไปตามที่ประเมินไว้ หรืออาจทำให้
ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง 

• เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย 

• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของของเงินลงทุนในสกุลเงิน เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินฐาน 
(Base Currency) ของหน่วยลงทุนของกองทุนหลักกลับมาเป็นสกุลเงินบาทเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกัน 
ความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 
นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

• ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์
ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของ  
ผู้ลงทุนเอง  และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• กองทุนหลักจะนำสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในหุ้นทั่วโลก ตามสกุลเงินของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน โดยอาจลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน ดังนั้นกองทุนหลักอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกได้ 

• ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทน 
ที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน 

• ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565 กองทุนต่างประเทศ (กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX)) มีการลงทุนใน
ตราสารในทวีปอเมริกาเหนือ ในสัดส่วน 57.5% และทวีปยุโรป ในสัดส่วน 23.9% ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะทำให้การลงทุนมีการกระจุกตัวใน
ประเทศนั้น ๆ ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย  
(www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html) 
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• เนื่องจากกองทนุมีการลงทนุในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุด
ทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการ
ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน 
รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง 

• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษา 
คำเตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน 

• ในกรณทีี่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสอื   
ชี้ชวน 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (“บริษัทจัดการ”) อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร 
จำกัด จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้   
ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ทีมบริการและการขายลูกค้าบุคคล โทร 0-2305-9800 

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 
โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการ
ลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ  เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน 
และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้  

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

• ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ 
    จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
• ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ โดยวิธีที่  

บริษัทจัดการเปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
• บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูลเอกสาร หลักฐาน 

เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัด
ความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด  ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว  
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย  และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์
ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ 
การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่

http://www.sec.or.th/
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หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง 
• กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดย 

ผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ https://am.kkpfg.com 
• การลงทุนในหนว่ยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทนุเปิดเคเคพี โกลบอล 

นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และ  
ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น 

• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน
ความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด
บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัท
จัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

• กองทุนอาจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) ตาม
อัตราส่วนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ 
ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน  ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจได้รับ

เงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนรวม และอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ซึ่งผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้
ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ  รวมถึง บริษัทประกันชีวิตและ
บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์ 

• เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ  สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แตกต่างไปจาก
การซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด  ผู้ลงทุนจึงต้อง
ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนนั้นให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ  โดยสามารถติดต่อขอรับ
รายละเอียดเงื่อนไขของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอาประกันภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายกรมธรรม์ ข้อมูล
ผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หนังสือชี้ชวนของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่ 
ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง 

• เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น ๆ  โดยกองทุนรวมไม่ได้ค้ำประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในทุกกรณี  เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจอาจมีมูลค่า
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลือกลงทุน  โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
อาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ 

• ผลตอบแทนและผลการดำเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อ  
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หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไข 
ที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด 

• หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีเร่ืองต้องการร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัทประกัน
ชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด  

• ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  บริษัทจัดการจะจัดส่ง
ประเด็นในการขอมติและรายละเอียดอืน่ ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
ที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  และหลังจากที่บริษัทประกันชีวิตได้รวบรวมมติของ  
ผู้เอาประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดการทราบภายในระยะเวลาตามที่ตกลงกัน 

• ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) ได้  
โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และ  
วิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

• กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน  
5 วันทำการนับแตว่ันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุ
ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่
เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้  โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิต
กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
สำหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ

กองทุนที่ตนถือ  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ  การคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน  กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น  
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนดิ ไม่ได้ทำให้ความผูกพนัรับผิด (liability) ของกองทุนทีม่ีต่อบุคคลภายนอกแยกออก
จากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน  โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตาม
สัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการ
ให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน
การ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/
หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

• บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนนี้  โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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กรณีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  
• ผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง  

(ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนหรือการซื้อและ
หรือขายคืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 
หากการลงทุนและหรือการซื้อขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องชำระ
คืนภาษีและหรือมีเบี้ยปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยค่าภาษีที่ ผู้ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นกับ  
ผู้ลงทุน 

• ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอย่างต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากร
กำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนใน
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือ  
เบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

• สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และหากการ
ชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับ
ตามประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับและภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ  
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

• ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือ
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลง
ไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ  
เปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกคร้ังหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดย
จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจำเป็นและสมควร 
และ/หรือเหตุสุดวิสัย บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน 
รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือ  
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน  

ชื่อกองทนุ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ ์
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND - HEDGED  

(KKP GNP-H FUND) 
ประเภทโครงการ - กองทุนเปดิเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป (Retail Fund)  

- กองทุนรวมตราสารทุน 
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดิใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. 
เดียวกัน (Cross Investing Fund) 
- กองทุนรวม Feeder Fund 
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ไม่มี 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงนิทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท  
จำนวนหนว่ยลงทุน 500 ล้านหนว่ย 
มูลค่าขัน้ต่ำของการซื้อแตล่ะครั้ง  หน่วยลงทุนชนดิทั่วไป :  100 บาท 

หน่วยลงทุนชนดิ F :  ไม่กำหนด  
หน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออม :   100 บาท 
หน่วยลงทุนชนดิ ES      : 100 บาท 
หน่วยลงทุนชนดิ M :  ไม่กำหนด 

มูลค่าขัน้ต่ำของการขายคนืแต่ละครั้ง หน่วยลงทุนชนดิทั่วไป :  ไม่กำหนด 
หน่วยลงทุนชนดิ F :  ไม่กำหนด  
หน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออม :   ไม่กำหนด 
หน่วยลงทุนชนดิ ES      : ไม่กำหนด 
หน่วยลงทุนชนดิ M :  ไม่กำหนด 

จำนวนหนว่ยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคนื หน่วยลงทุนชนดิทั่วไป :  ไม่กำหนด 
หน่วยลงทุนชนดิ F :  ไม่กำหนด  
หน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออม :   ไม่กำหนด 
หน่วยลงทุนชนดิ ES      : ไม่กำหนด 
หน่วยลงทุนชนดิ M :  ไม่กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชีขัน้ต่ำ หน่วยลงทุนชนดิทั่วไป :  100 บาท 
หน่วยลงทุนชนดิ F :  ไม่กำหนด 
หน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออม :   100 บาท 
หน่วยลงทุนชนดิ ES      : 100 บาท 
หน่วยลงทุนชนดิ M :  ไม่กำหนด 
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จำนวนหนว่ยลงทุนคงเหลือในบัญชขีั้นต่ำ หน่วยลงทุนชนดิทั่วไป :  10 หน่วย 
หน่วยลงทุนชนดิ F :  ไม่กำหนด 
หน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออม :   10 หน่วย 
หน่วยลงทุนชนดิ ES      : 10 หน่วย 
หน่วยลงทุนชนดิ M :  ไม่กำหนด 

วันที่ได้รับอนุมตัิจัดตั้งและจดัการกองทนุรวม 27 กุมภาพันธ์ 2561 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 24 พฤษภาคม 2561   
รอบระยะเวลาบัญชี วันท่ี 1 พฤษภาคม ถงึ วันที่ 30 เมษายน ของทุกป ี

1. นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดิเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ ์

1.1 กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
หลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม   

1.2 สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือ 
เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ  นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุน
ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) และตราสารทุนท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้น ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

1.ในวันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้น้ันได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) 
แต่ต่อมาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)  

2. ในกรณีที่ในวันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมา 
ตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)  

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 1 ข้อ 2 กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวอยู่ โดยจะดำรงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

1.3 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่
เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ท่ีอยู่
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นท่ีอยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 

(1) กองทุนรวมอื่นท่ีเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว 

(2) กองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1) 

ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวม
ปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทาง
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ลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่ง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนท่ีเหลือ 

ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต   

 1.4 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ด้านอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด  
โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนท่ีไม่ได้ทำการป้องกัน
ความเส่ียงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้   
การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ กรณีมีเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีที่ตลาด  
มีความผิดปกติ กองทุนอาจดำรงสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
เป็นการชั่วคราวได้ (ส่วนกองทุน Capital Group New Perspective Fund  (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือเพื่อการลดความเส่ียง (Hedging)) 

1.5 กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) (ส่วนกองทุน Capital Group New 
perspective Fund (กองทุนหลัก) ไม่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)) 

1.6 กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือ ธุรกรรมการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund  (กองทุนหลัก) 

กองทุน Capital Group New Perspective Fund  (กองทุนหลัก) 

ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund  
Share Class Class P (USD) ซึ่งเป็น class ที่ เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป โดยหน่วยลงทุนอยู่ในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
ISIN Number LU2097333152  
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญ

ทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุน 
จะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทท่ีมีส่วนร่วมกับการเปล่ียนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศของโลกในอนาคต 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน 

รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) สรุปมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก 
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุนหลัก  ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ :  http://thecapitalgroup.com/emea  
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3. ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ได้รับมติจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 

4. ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการท่ีชนิดของ
หน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไข  
การลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง  ๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจ 
มีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอื่น  ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน  
เช่น การเปล่ียนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุน  
ในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทน
ของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 
หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) (ถ้ามี) อย่างมีนัยสำคัญ หรือการลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เป็นไปตาม
หนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทำให้กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ได้ หรือ 
เมื่อกองทุนหลักกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปล่ี ยนแปลงกฎระเบียบ 
ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารของกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้
เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/
หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปล่ียนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด และ/หรือ ดำเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบ
จากจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปล่ียนกองทุนหลักข้างต้น  
อาจส่งผลให้กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศในขณะน้ันมากกว่า 1 กองทุน  

หากมีการดำเนินการตามเหตุการณ์ข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถงึการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า  

5. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศอาจไม่
นับช่วงระยะเวลาดังนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  

5.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  

5.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม  

5.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำส่ังขายคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

6. ในกรณีท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่
เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื่นใดที่กระทบกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกา ศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว 

7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ( Fund of 
Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม ฟีดเดอร์ 
(Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดย
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ขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนการดำเนินการเปล่ียนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนนี้จะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินฐาน (Base Currency) ของหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund 
(กองทุนหลัก) โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนในส่วนท่ีไม่ได้ทำการป้องกันความเส่ียงไว้ 
ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำสัญญาป้องกัน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  โดยสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว จะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Over-the-Counter 
derivatives) 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ 

ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น (ส่วนเกินทุน) หากผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่าราคา
ที่ซื้อหน่วยลงทุน 

 

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม 

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

▪  การกำหนดประเภทของผู้ลงทุน  

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป  

▪ การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมนี้มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 5 ชนิด ดังนี ้

รายละเอียดแต่ละชนิด
หนว่ยลงทุน 

ชื่อย่อ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดทั่วไป  KKP GNP-H สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต   

2. ชนิด F  KKP GNP-H-F สำหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต 

3. ชนิดเพื่อการออม 
 (เปิดให้บริการตั้งแต่ 

KKP GNP-H-SSF สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการลงทุน และจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรฐัมนตรเีมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือท่ีจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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วันท่ี 1 พฤศจกิายน 
2564 เป็นต้นไป) 

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกำหนด 

4. ชนิด ES 
 (เปิดให้บริการตั้งแต่ 

วันท่ี 17 ตุลาคม 2565 
เป็นต้นไป) 

KKP GNP-H-ES สำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนและ/หรือทำรายการผ่านช่องทางการซื้อขายสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ตามที่บริษัทจัดการอนุญาต และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะ
ประกาศรายละเอยีดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต 

5. ชนิด M    
(เปิดให้บริการตั้งแต่ 
วันท่ี 16 ธันวาคม 2565 
เป็นต้นไป) 

KKP GNP-H-M สำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนท่ีบริษัทจดัการอนุญาต ซึ่งให้บรกิารกำหนดแผนจดัสรรการลงทุนและ/
หรือกำหนดกลยุทธก์ารลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการ 
จะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเตมิในอนาคต 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
และ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปล่ียนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้มีข้อความ
ดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลังได้ โดยจะปฏิบัติ
ตามแนวทางที่สำนักงาน กลต.กำหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดส้ินไปหรือเปล่ียนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปล่ียนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้
ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดเสนอขายหรือรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อีกครั้งหลังจากปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร  โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ 
และ/หรือกรณีจำเป็นและสมควร และ/หรือเหตุสุดวิสัย บริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน 
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนน้ัน จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่

ละชนิด โดยเฉล่ียตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า หลังจากการปรับปรุงรายการท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด (เช่น รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม
และมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉล่ียโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ทั้งนี ้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไป
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
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 ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของ บลจ. 
https://am.kkpfg.com 

 
2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

▪ กองทุนนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 5,000 ล้านบาท   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการ  
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  
 

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

▪ กองทุนนี้มีระดับความเส่ียงอยู่ในระดับ 6 (เส่ียงสูง) หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset 
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเส่ียงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก และมุ่งเน้นผลตอบแทนในระยะยาวโดยต้องการโอกาส  
รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ รวมถึงต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
สามารถลงทุนในกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset 
allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ยอมรับความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้   

▪  ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะยาว  ทั้งนี้  ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อพิจารณา
แล้วผลตอบแทนเป็นที่พอใจหรือเป็นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุน  

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) 
▪ ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) ต้องสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน 

รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือประมวล
รัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของ
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์
ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร (ถ้ามี) 

 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 

▪ ผลตอบแทนของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หาก
ผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเส่ียงที่ เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบ  
ต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

▪ กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management) กองทุนจึงมีความเส่ียงที่กลยุทธ์การลงทุน  การคัดเลือก
และวิเคราะห์ตราสารที่ลงทุน การบริหารความเส่ียง อาจไม่ได้เป็นไปตามที่ประเมินไว้ หรืออาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุน  
ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง  
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▪ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น  การเปล่ียนแปลง  
ทางการเมือง เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ รวมถึงความเส่ียงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศ  
ที่กองทุนนำเงินไปลงทุน ซึ่งกองทุนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของประเทศนั้น ๆ   

▪ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน (efficient portfolio management) รวมถึง
อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง (hedging)ได้  

▪ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของของเงินลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินฐาน (Base Currency) 
ของหน่วยลงทุนของกองทุนหลักกลับมาเป็นสกุลเงินบาทเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ  อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเส่ียงไว้ ซึ่งอาจทำให้ 
ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

▪ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณา  
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) 
▪ ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) ต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

ประมวลรัษฎากรกำหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือ
นำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 

▪ ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) มีภาระผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกำหนด
ไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงิน
เพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี) 

 

5. กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนรวมนี้ลงทุน มีนโยบายการลงทุน และมีปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอย่างไร  

▪ กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุน
ชนิด Class P (USD) โดยมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ 

ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund  (กองทุนหลัก) 
จากแหล่งข้อมูล :  (1) Capital Group New Perspective Fund, Prospectus October, 2021 
     (2) Key Investor Information date March 12, 2021 
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5.1 ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund  (กองทุนหลัก) 
ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund  
Share Class Class P (USD) ซึ่งเป็น class ที่ เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป โดยหน่วยลงทุนอยู่ในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
ISIN Number LU2097333152 
วัตถุประสงค์และ 
นโยบายการลงทุน 

กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญ
ทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะ
เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปล่ียนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศของโลกในอนาคต 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน 
วันท่ีจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน 30 ตุลาคม 2558 (30 October 2015)  

Share Class Launch Date: 6 มกราคม 2563 (6 January 2020)  
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้ Luxembourg (UCITS) 
บริษัทจัดการ 
(Management Company) 

Capital International Management Company Sarl 

อายุโครงการ ไม่กำหนด 
ดัชนีชีว้ัด MSCI AC World NETR USD Index   
วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
ผู้สอบบัญชีกองทุน PricewaterhouseCoopers Societe Cooperative 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกองทุน Linklaters LLP 
ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยของ
กองทุนหลัก 

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยทีเ่กบ็จากผู้ซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน (ร้อยละของมูลคา่เงินลงทุน 
(amount to be invested)) 
-ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Sales Charge) : ไม่เกินร้อยละ 5.25   
-ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยในการดำเนินงานของกองทุนหลักใน Class P (USD) (ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (total net asset)) 
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) :  ไม่เกินร้อยละ 0.60  
-ค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน (Fund Administration Fee) : ไม่เกินร้อยละ 0.15  
- คา่ธรรมเนยีมการรับฝากทรัพยสิ์น (Depositary and Custody Fees): ไม่เกินร้อยละ 0.05 
- คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (Total Expense Ratio :TER) : รอ้ยละ 0.70 (ขอ้มลู ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก 
ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่:http://thecapitalgroup.com/emea  
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5.2  ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก  

(1) ความเสี่ยงจากการลงทนุในตราสารทนุ (Equity Risk) : ราคาของตราสารทุนอาจปรับตัวลงในบางเหตุการณ์ เนื่องจากความผันผวน
ของปัจจัยต่าง ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซึ่ งส่งผลให้ราคาของ
ตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา 

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหนี้สาธารณะ (Sovereign Debt Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนบางส่วนในหนี้สาธารณะ 
(Sovereign Debt) จึงต้องพิจารณาความเส่ียงด้านเครดิตของรัฐบาลประเทศที่ลงทุน กองทุนมีความเส่ียงหากผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้  

(3) ความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทุนมีนโยบายการลงทุนไปยังตราสารทุนทั่วโลก เงินลงทุนบางส่วน 
จะมีการไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในบางตลาดยังมีข้อจำกัดหลาย ๆ ด้านเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) เช่น 
ระบบการชำระคืนส่งมอบ (settlement systems) อาจล่าช้าหรืออาจเกิดการผิดพลาดของระบบหรือการปฏิบัติงานของคู่สัญญา  
บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลตลาดเกิดใหม่อาจไม่ชัดเจน และโปร่งใสเท่าตลาดที่พัฒนาแล้ว และระดับสภาพคล่องของ
ตลาด ท่ีอยู่ในระดับต่ำ และความผันผวนของระดับราคาที่สูง นอกจากนั้นอาจมี เรื่องของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ข้อจำกัด
ของนักลงทุนต่างชาติและความไม่สงบทางการเมืองของตลาดเกิดใหม่ ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกับการดำเนินงานของตลาด 

(4) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk): กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเป็นหลักทรัพย์หลักของกองทุน  
ซึ่งตราสารทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักของกองทุน ทำให้มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงิน
สกุลหลักกับเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ย และอาจทำให้เกิดกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได้ 

(5) ความเสี่ยงจากการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC Markets Risk): ในบางกรณีกองทุนหลักอาจมีการทำการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้กองทุนมีความเส่ียงสูงกว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ (Official 
stock exchange) ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพคล่องที่อาจต่ำกว่า หรือการกำกับดูแลที่อาจไม่รัดกุมเท่าตลาดที่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม  
ในการพิจารณาลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์จะนำปัจจัยความเส่ียงเหล่านี้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนทำการซื้อขาย  
แต่ละครั้ง 

(6) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives  Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกัน 
ความเส่ียง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใช้ตราสารอนุพันธ์ อาจทำให้ความผันผวนของ
กองทุนเพิ่มสูงขึ้น และการป้องกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนอาจทำไม่ได้เต็มจำนวน 

 
5.3  ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก  

▪ ผลการดำเนินงาน (Return) ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด 
Class P (USD) (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565) เป็นดังนี้ 
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▪ ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) 
(กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class P (USD) (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565) เป็นดังนี้ 

 
Standard Deviation (inception): 15.9% 

ที่มา : Capital International Management Company Sàrl 
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6. กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ส่งผลให้กองทุนรวมมีฐานะการลงทุนในสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง โดยมีการ
กำหนดอัตราส่วนไว้เป็นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐาน
และความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร? 

▪ กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มิได้มี วัตถุประสงค์ 
เพื่อการลดความเส่ียง  อย่างไรก็ดี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เส่ียงโดยเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (efficient portfolio management) ในอัตราส่วน ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่งไมเ่กินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก 

7. การลงทนุในกองทนุรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด?  

▪ กองทุนนี้จะใช้ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ  

 สัดส่วน 

1. กองทุนน้ีใช้ดัชนีตัวชี้วัดตามกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index สัดส่วน 95% ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่
คำนวณผลตอบแทน 

ร้อยละ 95 

2. กองทุนนี้ใช้ดัชนีตัวชี้วัดตามกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index สัดส่วน 5% ปรับ
ด้วย อัตราแลกเปล่ียน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

ร้อยละ 5 

หมายเหตุ : Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or 
redisseminated in any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products 
or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or 
refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis 
should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The 
MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use 
made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, 
computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties 
(including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, 
merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the 
foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, 
consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวชี้วดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียน
ตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 

8. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเปน็กองทุนรวมทีมุ่่งเนน้จะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร?  

▪ เป็นกองทุนรวมทั่วไป ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น 

9. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 

▪ กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวันท่ี 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 

 

ค ำถำมค ำตอบทีค่วรรู้เก่ียวกับกำรลงทุน 
 

ข้อกำหนดการซื้อขาย 

Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใด และคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร?  

A : สำหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP GNP-H) ชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) และ ชนิด ES (KKP GNP-H-ES)  

ผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท บวกค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

สำหรับหน่วยลงทุนชนดิ F (KKP GNP-H-F) และ ชนิด M (KKP GNP-H-M) 
ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ 

จำนวนหน่วยลงทุนท่ีทา่นจะได้รบัเท่ากับ  
 [จำนวนหน่วยลงทุน = จำนวนเงินลงทุน ÷ (มูลค่าที่ตราไว้ + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)] 

ทั้งนี ้ในการเสนอขายครั้งแรก มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วยจะเท่ากับ 10.00 บาท 

Q : ท่านจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่างไร และมีวิธกีารซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอย่างไร?  

A : ท่านสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)    Contact Center โทร: 0-2165-5555  

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  โทร: 0-2305-9559 

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมทั้งผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน  เกียรตินาคินภัทร จำกัด ทีมสนับสนนุการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 0-2305-9800  รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัท
จัดการกำหนด 
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เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใด       
ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชี
กองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นท่ีจะมีการกำหนด
หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้  
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ท่ีรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่ องทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก  
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจร้องขอ  
โดยที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่ 
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย  
หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการท่ีบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่
บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวม (ถ้ามี)  ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
 
ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection 

▪ การเปิดบัญชีกองทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อ หรือขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษทัจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำ
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ขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างถูกต้องและตามความจริง
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี ้

ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทนุ/ 
ผู้สนใจลงทุน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี* 

กรณีบุคคลธรรมดา  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
กรณีนิติบุคคล ▪ สำเนาหนงัสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน ซึง่กรรมการ 

ผู้มีอำนาจได้ลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบคุคล (ถา้ม)ี เพื่อรับรอง
ความถูกต้องแล้ว  

▪ ตัวอยา่งลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม  

▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบคุคล  
ซึ่งลงนามรับรองความถกูต้อง 

▪ หนังสือมอบอำนาจในกรณี ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคค ลไม่ได้เป็น
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้  

▪ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง   
กรณีบัญชีร่วม  
(ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน) 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละราย 

*  อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กำหนด 

** การกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิ และ/หรือเง่ือนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด 

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใด      
ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชี
กองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

 

▪ การสั่งซื้อหนว่ยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (สับเปล่ียนเข้ากองทุนน้ี) ตามวิธีการท่ี
บริษัทจัดการกำหนดได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ บริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการ
กำหนด เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น 
ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตาม
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วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการไม่
รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราว
หรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดส้ินไปหรือเปล่ียนแปลงไป และ/หรือ
เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปล่ียนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิด
จากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจำเป็นและสมควร และ/หรือเหตุสุดวิสัย บริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดย
ไม่ชักช้า 

 

▪ การสั่งขายคนืหนว่ยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. ได้ที่บริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม เช่น ช่ องการ
บริการทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น 
ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ  
ตามวิธีการอื่นใดที่บริษทัจัดการกำหนด ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจดัการก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการ
ไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบ ธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน โดยชำระเงินคืนให้ตามที่ผู้ถือหน่วย/ 
ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) 
หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการท่ี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมครั้งแรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) 
 

▪ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

กรณีลงทนุชนดิทัว่ไป (KKP GNP-H) 
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o กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า :  

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”)  
ตามข้อกำหนดการส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

o กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก :  

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี้  (หรือในกรณีที่กองทุนนี้ เป็น “กองทุนต้นทาง”)  
ตามข้อกำหนดการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

กรณีลงทนุชนดิเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) 
o กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า :  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกำหนด
 การส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 
o กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก :  
 ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิดรับคำส่ังสับเปล่ียนออกจากหน่วยลงทุนชนิด 
 เพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการ
 และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านั้น เว้นแต่
 บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไมเ่ปิดให้บริการสับเปล่ียนระหวา่งชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกัน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทำรายการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน   
รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปล่ียนข้างต้น โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจ
ลงทุนท่ัวไปทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจจะ  
ไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำส่ังซื้อ/ขายคืน/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือ
ระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

 

▪ ชื่อบัญชีในการสั่งซือ้/สับเปลีย่นเข้ากองทนุ 

“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร” 

ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดงันี้ 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร           เลขที่บัญชี 100-0-002-43-2  
ธนาคารกสิกรไทย                     เลขที่บัญชี 089-1-12110-5  
ธนาคารกรุงเทพ                        เลขที่บัญชี 055-3-02158-5  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์         เลขท่ีบัญชี 889-1-01012-7  
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ธนาคารไทยพาณิชย์                  เลขท่ีบัญชี 075-3-02836-5  
ธนาคารทหารไทยธนชาต           เลขที่บัญชี 054-1-06333-5  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                เลขที่บัญชี 151-0-04386-4  
ธนาคารกรุงไทย                        เลขท่ีบัญชี 091-6-01500-9  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย              เลขท่ีบัญชี 801-1-11244-0  

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

Q : กรณีใดทีบ่ริษัทจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทนุ? 

A : บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ดังนี้ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/
หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่
อื่น และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา  

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการ  และ/
หรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน   
หรือทำให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน 

 

Q : กองทุนมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 

A : การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

▪ บริษัทจัดการอาจเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไว้แล้วได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้  
เล่ือนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับ 
การผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและ  
ข้อผูกพัน) 
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การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง 

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืนหรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ 

▪ ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ 

▪ กรณีมีเหตุจำเป็นโดยความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

- มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

- ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

- มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

▪ เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้  

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ  

▪ อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษทัจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

8. กรณีอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ัง
ขายคืนหรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำส่ังซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้ 
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Q : กองทุนกำหนดวธิีการโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจำกดัการโอนไวอ้ย่างไร? 

A : 1) กรณีสำหรับหนว่ยลงทุนชนิดทั่วไป หน่วยลงทนุชนิด F หนว่ยลงทุนชนดิ ES และ หนว่ยลงทนุชนดิ M 

วิธีการโอนหน่วยลงทุน  

▪ ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหนว่ยลงทุน หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนท่ีเปิดบัญชีกองทุนไว ้

▪ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ 

▪ ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องนำส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
เพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยื่นเรื่องการ
ขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้  
ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยคำขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและ
ครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว 

 

ข้อจำกดัการโอนหน่วยลงทุน   

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีที่การ
ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ 
บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อื่น 
และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา  

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธคำส่ังการโอนหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการ
และหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน 

 

2) กรณีสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  
กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจำนำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด  
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กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะโอนการลงทุน ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้ ท้ังหมดหรือบางส่วนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม/กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการ หรือไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการอื่น  บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนการลงทุน ในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม/กองทุนรวมเพื่อการออมนั้น ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับคำส่ังจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

 
กรณีการโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามหัวข้อ “การเลิกกองทุน” บริษัทจัดการจะดำเนินการ
โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ ท่ีมีความเส่ียงในระดับต่ำสุดในขณะนั้น หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม” 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม   

 

Q : ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 

A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ จากช่องทางใดช่องทางหน่ึงหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้ 

1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com 

2) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) 

Q : ข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกบัการแบง่หนว่ยลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทำความเขา้ใจก่อนการลงทนุ? 

A : ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการแบ่งหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจก่อนการลงทุน ดังนี ้

▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน 
ที่ตนถือ  ท้ังนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ  การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย 

▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน  กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น  
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก
กันตามชนิดของหน่วยลงทุน  โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญา
ข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิด
ต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ท้ังนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวก่อนวัน
เปล่ียนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนท่ีใช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
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▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ 
ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน  
กองทุนนี้  โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
สิทธขิองผู้ถือหนว่ย 

Q : กองทุนนี้มกีารออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม?่ อย่างไร? 

A : บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำการซื้อขายหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q : ผู้ถือหนว่ยอาจถูกจำกดัสิทธิในเร่ืองใดบ้าง ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร? 

A :    ผู้ถือหน่วยอาจจะถูกจำกัดสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ  
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว  
มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงและข้อยกเว้น จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

Q :  มีข้อจำกัดในการถือหนว่ยลงทุนหรือไม?่ 

A :  หลักเกณฑเ์กี่ยวกับข้อจำกดัการถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อจำกดัในการใช้สิทธิออกเสียง จะเป็นไปตาม ประกาศ และ/หรือกฎหมาย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

Q : ช่องทางและวิธกีารที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดำเนนิการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษทัจดัการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A : ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ https://am.kkpfg.com 

Q : หากท่านตอ้งการร้องเรียนจะทำไดอ้ย่างไร ? 

A : 1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เกยีรตินาคินภัทร จำกดั  
        ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ 

2) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ 
 3) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุ (ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอรด์ (ไทย) จำกดั (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2724-4000  
 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี 
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Q : การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหนว่ยลงทนุทุกรายทีไ่ม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย? 

A : ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

Q : บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทนุรวม ? 

A : บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม มีดังนี้ 
  

▪ ข้อมูลบริษทัจดัการ : 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกดั 
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร ์เอ ชัน้ท่ี 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4 

▪ ดัชนีชี้วดัการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ได้รับการรับรอง CAC1 

▪ มูลค่าทรัพย์สนิสทุธิภายใตก้าร
บริหารจัดการ : 
(ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565) 

107,190,551,340.88 บาท 

▪ จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้
การบริหารจัดการ : 
(ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565) 

43 กองทุน  

▪ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร : 
1) คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก่ 

 
คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์   
คุณยุทธพล ลาภละมูล   
คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  
คุณกุลนันท์ ซานไทโว 
คุณศุภโชค ศุภบัณฑิต 
คุณอนุกูล ปิติชัยชาญ 

 
(ประธานกรรมการ) 
(กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 

2) คณะผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 
 

คุณยุทธพล ลาภละมูล 
คุณอลิสา กัมพลพันธ์ 
คุณจุติมาส ศิวะมาศ 
คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส 
คุณอนุกูล ปิติชัยชาญ 
    
คุณกษดิิษ ทองปลวิ 

(กรรมการผู้จัดการ) 
(กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research)   
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Asset Management 
Operation) 
(ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเส่ียง) 

 
1 CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 
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▪ รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน : 
 

คุณยุทธพล ลาภละมูล 
คุณอลิสา กัมพลพันธ์ 
คุณจุติมาส ศิวะมาศ 
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์ 
 
คุณสุราช เซที 
คุณธนัทฐา วัชรานุกูร        
คุณลักษณช์นก สงวนรักศักดิ ์
 
คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์ 
คุณสุทิน แซ่โง้ว                                                               

(กรรมการผู้จัดการ) 
(กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ทีม Research)  
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารกองทุน 
ตราสารทางเลือก) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) 
(ผู้อำนวยการอาวุโส ทีม Fund Specialist) 
(ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสาร
ทางเลือก) 
(ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี้) 
(ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) 

▪ รายชื่อผู้จัดการกองทุน : 
1) คุณลักษณช์นก สงวนรักศักดิ ์
     (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MSc Finance (International 
Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 
- CFA Level 1 

 o ประสบการณ์ 
การทำงาน 

 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน 
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกดั  

- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
บลจ. เอเชียเวลท์ จำกัด ฝ่ายลงทนุ  

- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
บลจ. ธนชาต จำกัด ฝ่ายลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เกียรตินาคิน จำกดั  
ฝ่ายลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกดั 
(มหาชน) ฝ่ายลงทุน 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 
ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก 

2) คุณอัชพร ศิริธนะวฒัน ์

(ผู้จัดการกองทุนหลัก) 
o ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท  MSC in Finance and 

Management, University of Exeter 
- CFA Level 2 

 o ประสบการณ์การ
ทำงาน 

 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด 

- อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจดัการลงทุน  
บลจ. เอ็มเอฟซี จำกดั (มหาชน)  
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 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 
ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก 

3) คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล, CFA 
     (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MS Finance  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- CFA Charterholder 

 o ประสบการณ์ 
การทำงาน 

 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด  

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการ
ลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด  

- อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียงอาวุโส  
ฝ่ายบริหารความเส่ียงองคก์ร บริษัท ทิสโก้  
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล  
ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก 

4) คุณอัญชัญ ชฤูกษธ์นเศรษฐ ์
(ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MS Finance  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 o ประสบการณ์ 
การทำงาน 

 

- ผู้จัดการกองทุน  สายงานจดัการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด  

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ 
และกองทุนรวมตราสารทางเลือก 

- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

5)  คุณณิชนันทน์ จงสวัสดิ ์
     (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท Master of Management  
in Finance มหาวิทยาลัยมหดิล 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 o ประสบการณ์ 
การทำงาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน 
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด 

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ Dealer บลจ.บัวหลวง จำกดั 
- อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) 
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 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 
ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก 

6) คุณภัทรา คงอรรถการ 
(ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาตรี Bachelor of Business 
Administration (Finance and Banking), 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- CFA Level 2 

 o ประสบการณ์ 
การทำงาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.
เกียรตินาคินภัทร จำกัด 

- ผู้จัดการกองทุน APA Capital 
- ผู้จัดการกองทุนตราสารตา่งประเทศ 

บลจ. ธนชาต/ ฝ่ายลงทุน 
- เจ้าหน้าที่ Investment Product Strategy 

ฝ่ายลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์
- ผู้ช่วยผู้จดัการกองทุนตราสารหนีต้่างประเทศและ 

FX บลจ. เอ็มเอฟซ ี

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 
ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก 

- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

7) คุณยุทธพล ลาภละมูล , CFA 
(ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- Bachelor of Science in Business 
Administration, California State University, 
Los Angeles 

 o ประสบการณ์ 
การทำงาน 
 

- อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
หัวหน้าฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหารเงิน
ลงทุน บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน 

8) คุณอลิสา  กัมพลพันธ์ 
(ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel 
University 

 o ประสบการณ์ 
การทำงาน 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด 

- ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล สายงานจัดการลงทุน 
บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

- อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจดัการลงทุน  
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บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกดั 
- อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจดัการลงทุน  

บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)  

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

9)  คุณรัฐพล ขัตติยะสวุงศ์, CFA, FRM 
(ผู้จัดการสภาพคล่อง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท Investment Management,  
Cass Business School 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- CFA Charterholder 
- Certified FRM 

 o ประสบการณ์ 
การทำงาน 

 

- หัวหน้าทีมการลงทุนตราสารหนี้  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด 

- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
บลจ.ทหารไทย จำกดั 

- อดีตผู้จัดการลงทุน ฝ่ายบริหารเงนิ 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าอัตราดอกเบี้ย

และอัตราแลกเปล่ียน 

10)  คุณชวณฐั ไพศาลวงศ์ด ี
 (ผู้จัดการสภาพคล่อง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- CFA Level 1 

 o ประสบการณ์ 
การทำงาน 

 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกดั 

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้  
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ทหารไทย จำกัด 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าเพื่อป้องกัน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

11) คุณสิทธิเดชน์ เอี้ยวสกุล, CFA 
(ผู้จัดการสภาพคล่อง) 

o ประวัติการศึกษา 

 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- CFA Charterholder 

 o ประสบการณ์การ
ทำงาน 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด 
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 - อดีตผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้  
บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด 

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้  
บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด 

- อดีตนักวิเคราะห์สินเชื่อกลุ่มธุรกจิญี่ปุ่น 
ในประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกดั 
มหาชน 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าอัตราดอกเบี้ย 

และอัตราแลกเปล่ียน 

12) คุณริสา ศิริวัฒน์, CFA 
(ผู้จัดการสภาพคล่อง) 

o ประวัติการศึกษา 

 

- ปริญญาโท MSc. Sustainable Finance, 
Kedge Business School 

- ปริญญาโท MBA (เกยีรตินิยม), National 
Institute of Development Administration 
(NIDA) 

- ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกยีรตินิยมอันดับ2) 

- CFA Charterholder 
- ESG Investing Certificate 

 o ประสบการณ์การ
ทำงาน 

 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกดั  

- อดีตนักวิเคราะห์การลงทุน  
บริษัท อลิอันซ์อยุธยาประกันชวีติ 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าเพื่อป้องกัน

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
- วิเคราะห์เครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2165-5555 
• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2217-8888 
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2658-8888  
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกดั (มหาชน)   โทรศัพท์ :  0-2659-7000, 0-2659-7384 
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยเอก็ซ์สปริง จำกดั โทรศัพท์ :  0-2695-5000 
• บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด   โทรศัพท์ :  0-2857-7799 
• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จำกดั  โทรศัพท์ :  0-2846-8649 
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• บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกดั (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2646-9650 
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2635-1718  
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ :  0-2305-9559 
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2680-1111 
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด  โทรศัพท์ :  0-2660-6677 
• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2659-8000 
• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกดั (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2658-5800  
• บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2659-3456 
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2638-5000, 0-2287-6000 
• บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอ็กซ์ จำกดั โทรศัพท์ :  0-2949-1000, 0-2949-1126-28 
• บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกดั (มหาชน) โทรศัพท์ :  0-2648-3600, 0-2648-3500  
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด  โทรศัพท์ :  0-2680-5000 
• บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกดั (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2205-7000 
• บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2862-9797 
• บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจกิ จำกัด  โทรศัพท์ :  0-2861-5508 
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ :  0-2648-1111 
• บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด  โทรศัพท์ :  0-2009-8888 
• บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2618-1111 
• บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกดั (มหาชน) โทรศัพท์ :  0-2257-9999 
• ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกดั (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2626-7777, 0-2626-7778 
• บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด  โทรศัพท์ :  0-2026-6222 
• บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด  โทรศัพท์ :  0-2026-5100 
• บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกดั (มหาชน)     โทรศัพท ์:  0-2796-0000, 0-2345-0000 
• บริษัท เมืองไทยประกันชวีิต จำกดั (มหาชน)     โทรศัพท ์:  0-2274-9400, 0-2276-1025 
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด    โทรศัพท ์:   1240 
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด    โทรศัพท ์:   02-061-9621 
• บริษัท หลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด           โทรศัพท ์:   02-430-6543 
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกดั       โทรศัพท ์:   02-508-1567 
• บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกดั      โทรศัพท ์:   02-095-8999 
• บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)      โทรศัพท์ :  02 829 6600 
• บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด       Email: contact@dime.co.th 
• บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด       Email: contact@dime.co.th 
• บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด        โทรศัพท์ :  02-430-6543 

 
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนชนิด ES  

• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)     โทรศัพท์ : 0-2305-9559 

mailto:contact@dime.co.th
mailto:contact@dime.co.th
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รายชื่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนชนิด M 
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)     โทรศัพท์ : 0-2305-9559 

 

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้ รวมถงึช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจดัการกำหนด เช่น 
บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์อาทิ ช่องการบริการทางอินเตอรเ์น็ต เป็นต้น  
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการ
เพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัท
จัดการได้ตามปกติ 

Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหนว่ยลงทนุเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหนว่ยลงทนุแก่ผู้ถือหนว่ยเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง? 

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกดั ในฐานะนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

 โทรศัพท ์0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4 

Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อกำหนดการลงทุนทีต่กลงไว้ ? 

A :   ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
     โทรศัพท์ 0-2724-4000  

  ทั้งนี้ นอกจากผู้ดูแลผลประโยชน ์มีหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตัง้แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมีหน้าทีต่ามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุด้วย 

Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทนุรวมที่ท่านลงทนุ ? 

A : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล  นางขวัญใจ เกยีรติกงัวาฬไกล  นายสาธติ เกียรติกงัวาฬไกล และนาย ประสิทธิ์พร เกษามา 
 บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

Q : ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุจากชอ่งทางใด ? 

A : 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ เกียรตินาคินภัทร จำกดั  
  ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 
 2.  เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ https://am.kkpfg.com 
 3.  ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแตง่ตัง้  
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• มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จำกดัการถือหนว่ยลงทุนที่ปรากฏขึน้แล้วในปัจจุบันหรือไม่ 

▪ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 ไม่มีบคุคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกดัการถือหน่วยลงทุน 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกดัการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการท่ี https://am.kkpfg.com 

ควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวมและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก 
ในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญ ชี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  ดังนั้น กองทุนนี้จึงมีความเส่ียงที่สำคัญ ดังนี้ 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก  

(1) ความเสี่ยงจากการลงทนุในตราสารทนุ (Equity Risk) : ราคาของตราสารทุนอาจปรับตัวลงในบางเหตุการณ์ เนื่องจากความผันผวน
ของปัจจัยต่าง ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งส่งผลให้ราคาของ
ตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา 

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหนี้สาธารณะ (Sovereign Debt Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนบางส่วนในหนี้สาธารณะ 
(Sovereign Debt) จึงต้องพิจารณาความเส่ียงด้านเครดิตของรัฐบาลประเทศที่ลงทุน กองทุนมีความเส่ียงหากผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้  

(3) ความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทุนมีนโยบายการลงทุนไปยังตราสารทุนทั่วโลก เงินลงทุนบางส่วนจะ
มีการไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในบางตลาดยังมีข้อจำกัดหลายๆ ด้านเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) เช่น ระบบ
การชำระคืนส่งมอบ (settlement systems) อาจล่าช้าหรืออาจเกิดการผิดพลาดของระบบหรือการปฏิบัติงานของคู่สัญญา บทบาทหน้าที่
ขององค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลตลาดเกิดใหม่อาจไม่ชัดเจน และโปร่งใสเท่าตลาดที่พัฒนาแล้ว และระดับสภาพคล่องของตลาดที่อยู่ใน
ระดับต่ำ และความผันผวนของระดับราคาที่สูง นอกจากนั้นอาจมีเรื่องของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ข้อจำกัดของนักลงทุน
ต่างชาติและความไม่สงบทางการเมืองของตลาดเกิดใหม่ ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกับการดำเนินงานของตลาด 

(4) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk): กองทุนมีการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเป็นหลักทรัพย์หลักของกองทุน ซึ่ง 
ตราสารทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักของกองทุน ทำให้มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินสกุล
หลักกับเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ย และอาจทำให้เกิดกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได้ 

(5) ความเสี่ยงจากการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC Markets Risk): ในบางกรณีกองทุนหลักอาจมีการทำการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้กองทุนมีความเส่ียงสูงกว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ (Official 
stock exchange) ทั้งนี้เนื่องจากสภาพคล่องที่อาจต่ำกว่า หรือการกำกับดูแลที่อาจไม่รัดกุมเท่าตลาดที่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม  
ในการพิจารณาลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์จะนำปัจจัยความเส่ียงเหล่านี้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนทำการซื้อขาย  
แต่ละครั้ง 

(6) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives  Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกัน 
ความเส่ียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน ( Efficient Portfolio 

https://am.kkpfg.com/
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Management) และป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใช้ตราสารอนุพันธ์ อาจทำให้ความผันผวนของ
กองทุนเพิ่มสูงขึ้น และการป้องกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนอาจทำไม่ได้เต็มจำนวน 

ความเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ 

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงจากกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก 
(Active management risk) เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการ
บริหารกองทุนแบบเชิงรุก  (Active management) ดังนั้น จึงมี
ความเส่ียงจากการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกล
ยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจทำให้ผลตอบแทนของ
กองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือตามที่ประเมินไว้ 

กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดำเนินงาน 
และความเส่ียงของกองทุนและกองทุนหลักอย่างสม่ำเสมอ 

ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเส่ียงที่เกิดจากราคา
หรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุน
ลงทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปล่ียนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น  

กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดำเนินงาน 
และความเส่ียงของกองทุนหลักอย่างสม่ำเสมอ 
อีกทั้ง กองทุนจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ อันอาจส่งผล
กระทบต่อการปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอื่น ๆ 
ที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (หากมี) 

ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)  
 ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทำกำไร
ของบริษัทที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้
รับผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ และ
ผลการดำเนินงาน เป็นต้น 

กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดำเนินงาน 
และความเส่ียงของกองทุนหลักอย่างสม่ำเสมอ 
อีกทั้ง กองทุนจะทำการวิเคราะห์และติดตามผลประกอบการของ
บริษัทผู้ออกตราสารอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุน อย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง (หากมี) 

ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and 
Political Risk) ความเส่ียงที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ
ที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรม        
ทางการเงิน  

กองทุนจะมีการติดตามติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุน
ลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ 
(Repatriation risk) ความเส่ียงที่เกิดจากทางการของประเทศที่
กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนหลักและ/หรือกองทุนไม่สามารถ
นำเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ ผู้ลงทุนไม่ ได้รับคืนเงิน       
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

กองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับของประเทศที่เข้าลงทุน
อย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนอย่าง
ใกล้ชิด 
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
ความเส่ียงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตรา
แลกเป ล่ียน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน          
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง 

ผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเส่ียง โดยจะพิจารณาลงทุนหรือ  
มีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้กองทุน
อาจมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนในส่วนที่ไม่ได้ทำการ
ป้องกันความเส่ียงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลกำไร
หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราแลกเปล่ียนได้ อีกทั้งการ
ทำธุรกรรมป้องกันความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทน
ของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) 
ความเส่ียงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิง
อยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกนัข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทำให้
กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ดำรงสถานะเปิดรับ
ความเส่ียง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
และความเส่ียงจากการที่ราคาของตราสารอนุพันธ์มีความผันผวน
สูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทำให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้
กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปล่ียน อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปล่ียนไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับท่ีคาดการณ์ไว้ 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเส่ียง
จากการท่ีกองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุน  ที่ลงทุนได้ในราคา
ที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคา
ตามที่ต้องการ 

กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในกองทุนหลัก ที่มีขนาดและสภาพ
คล่องสูงเพียงพอ โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขายในกรณีที่มีการ      
ไถ่ถอนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk) กองทุนอาจมี ความเส่ียง
ทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางภาษี   
ที่ทำให้ ผู้ออกตราสาร หักภาษี  ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น          
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่า             
ที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนั้นในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
กองทุนมีความเส่ียงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนออก
กฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอก
ประเทศเพื่อคืนเงินต้น  

กองทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนหลักในประเทศที่ผู้จัดการกองทุน
พิจารณาแล้วว่ามีความเส่ียงทางกฎหมายในระดับต่ำ 
 
 

ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk) 
กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน  อาจมีความเส่ียงทางด้าน
เครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญาใน
การทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมีผล
การดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะ
จ่ายเงินตามภาระผูกพัน 

บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและ
สม่ำเสมอ  โดยคัดเลือกคู่ สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในอันดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบัน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน
คณ ะก รรม การ ก .ล .ต . และหากมี ก ารปรับตั วในทางลบ           
อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปล่ียนแผนการ
ลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ท้ังนี้ เพื่อลดความเส่ียงจากการ
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่   
ตกลงกันไว้ 

 
ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าวข้างตน้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตดัสนิใจของบริษทัจดัการ โดยคำนงึถึง
ประโยชน์สูงสดุของกองทนุและผู้ลงทุน 

 

เครื่องมือบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทนุรวม 

กองทุนจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม สำหรับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้ 

1. KKP GNP-H 

2. KKP GNP-H-F 

3. KKP GNP-H-SSF 

4. KKP GNP-H-ES 

5. KKP GNP-H-M 

โดยมีรายละเอียดเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น ดังต่อไปน้ี 

• เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทนุเปน็ผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข 
ข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนมีการรับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน
ออกในแต่ละวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามวิธีการคำนวณ
ที่บริษัทจัดการกำหนด  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงรายละเอียด threshold ข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็น
เหมาะสม 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้  ใน
กรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
อัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด   
 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปล่ียนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงได้ไม่

เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนออก และ
หรือปรับเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
โดยจะไม่ต่ำกว่าระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครอง ที่กำหนดในโครงการ 
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัท
จัดการกำหนด   

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได้  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการ
การใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการน้ัน  

 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้   
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ

กำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สิน และหรือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (commission) และหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่
เกี่ยวข้อง และหรือ bid-ask spread และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
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3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี ) หรือการเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) 
และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

 
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
รายละเอียดเพิ่มเติม:  

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้  liquidity fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ
แนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

 
- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

 
กองทุนรวมทัว่ไป 
อัตราสูงสดุไม่เกนิร้อยละ: 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ด้วยวิธีปฏิบัติ: Full swing pricing หรือ Partial swing pricing  
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ
พิจารณาเลือกใช้เครือ่งมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัด
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณี
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ที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใชเ้ครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น 

2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread  
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือภาวะ
สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินท่ีลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 
และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  ทั้งนี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่อง
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุนอยู่  ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราหรือเปล่ียนแปลง swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้

เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการดำเนินการ
ใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกีย่วขอ้งกับการใช้เครื่องมอื swing pricing ในวันทำการน้ัน  แม้หากภายหลังปรากฏว่า
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เช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ 

 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้   
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย

หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า  swing threshold ที่บริษัทจัดการ
กำหนด  โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนออก (switch out) 
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 
 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษทัจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ
แนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 

- การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทนุที่สะท้อนตน้ทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – 
ADLs) 
กองทุนรวมทัว่ไป 
อัตราสูงสดุไม่เกนิร้อยละ : 2 ของมูลคา่หน่วยลงทุน 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ
พิจารณาเลือกใช้เครือ่งมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัด
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณี
ที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใชเ้ครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  
2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด 

โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการ
ซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread  ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (commission) 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจาก
ปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่
เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ 
ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่
มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการ
จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาด
ของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่
อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่   ทั้งนี้ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่ อให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง
สภาพคล่องอื่นได้ 

 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการ

การใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันท ำการที่มีการใช้

เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น  ทั้งนี้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้
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ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วย
ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้
นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝั่งหน่ึงที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก
ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปล่ียนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด  

 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. การเรียกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด ทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ

ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยทีมู่ลค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(1)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนเขา้ มากกวา่มูลคา่การขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก  
(2)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน  

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป  เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 
 

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง  

 รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติ
ของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า
กองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่ อนไขที่กองทุนต่างประเทศ
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ปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 

• การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทนุตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุมูลค่าเกนิกว่า : 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
จะต้องแจ้งบริษทัจัดการล่วงหน้าเปน็เวลา : 3 วันทำการ 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการ
ในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัดและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียด
หลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ 
 
เนื่องจากการแสดงข้อมูลใน “ระบบบริหารจัดการกองทุนรวม” ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2565) สามารถแสดงข้อมูลได้
เพียง “เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : ….% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้า
เป็นเวลา: …วันทำการ" แต่เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดสำหรับการใช้ notice period นี้ คือ “เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนมูลค่าตั้งแต่ 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ” ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะใช้เงื่อนไขที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมนี้เมื่อจะใช้ notice period 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศ
และหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ท้ังนี้  ในกรณีที่บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศ
ปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. กรณีที่ 1:  ในกรณีสถานการณ์ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนตามวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไข 
Notice period เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
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กรณีที่ 2:  ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดของ
การขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครั้งนั้น ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทาง
อื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยรายละเอียด Notice period ในกรณีที่ 2 นี้ อาจแตกต่างจากกรณีที่ 1 ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ
อื่น 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม 
 

2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  โดยในกรณีที่มีการใช้ Notice 
period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย แนวทางในการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจัดการจะปฏิบัติกับคำส่ังที่ได้
จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำส่ังที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย และหากจะปฏิบัติเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
ประกาศแนวทางอื่นเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานท่ี
มีอำนาจอื่น 

 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
1. ในกรณีท่ีมีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมอือื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบัติกับคำส่ังที่ได้จาก 

Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำส่ังที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ
เครื่องมืออื่น ได้แก่ การกำหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (Liquidity Fee) การปรับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs) การกำหนดเพดานการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (Redemption Gate) การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่
ลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม (Side pocket) การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension of 
Dealings)  และเครื่องมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนที่มีระบุในรายละเอียดโครงการและหรือ
หนังสือชี้ชวนกองทุนนี้ และหรือเครื่องมืออื่น ๆ  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปล่ียนแปลง Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
หรือเปล่ียนแปลงไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 

 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. Notice period อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา  Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่อง
ของตลาด และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีอาจส่งผล
ต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่  ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่
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และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ  

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช้ notice period บริษทัจัดการสามารถจะพจิารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุปลายทางได้ 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period  บริษัทจัดการอาจจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทาง
ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือ
ว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศ
ปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

 
- เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคนืหน่วยลงทนุไม่เกิน : 7 วันทำการ 
ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้
ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้
เงื่อนไข ข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ 
และหรือกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิด
หนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
หรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้ จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้
เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียด

วิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการ

กำหนด 
3. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงือ่นไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะ

ใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของ
กองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด  โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  
คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) 
ของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate  

5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

6. คำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป 
รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ัง
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการยกเลิกคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปล่ียนออกส่วนที่เหลือ 
โดยหากจะเปิดให้บริการดังกล่าว  บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัท
จัดการกำหนด  

7. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
8. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปล่ียนแปลงอัตรา Gate threshold และหรือ Gate period ตามที่บริษัทจัดการ

เห็นสมควร  โดยจะปรับลดหรือเปล่ียนแปลงไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และหรือไม่เกิน Gate period ที่ระบุในโครงการ 
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการแตกต่างจากกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น กรณีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่

ค้างอยู่จากการใช้ Redemption Gate โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ 
และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชักช้า เป็นต้น 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน  

 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้   
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2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือ
ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล่องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม และ
หรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อ
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  ท้ังนี้บริษัทจัดการ
อาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption gate   บริษัทจัดการอาจจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีห ลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ
แนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

 
- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหา

ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน 

 
- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคำสั่งที่รับไวห้รือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(suspension of dealings) 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทำการ   
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด 
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1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
 (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะ                                                                         
เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 
2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน  
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน 
 
ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ำนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จำกดัอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2อันดับแรกขึ้นไป 

  
ไม่จำกดัอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1. ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2. ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 ไม่จำกดัอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใด
อย่างหน่ึงดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกัน 

ไม่เกิน 20%  
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale) 
 
             

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือสาขาของ ธพ.ตา่งประเทศทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นบัแต่วันท่ีลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกลา่วต้องเป็น
บุคคลดังนี ้

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเขา้แห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า 
      (1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้น
ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังนี ้ 
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึตราสารทุนท่ีผู้
ออกตราสารอยู่ระหวา่งดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพกิถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
บริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถว้นดังนี ้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน หรือศุกูกที่ผู้ออกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ 
ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกีำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี้ 

6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นบัแต่วันท่ีลงทุน ต้อง

รวมกันไมเ่กินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตัราใด
จะสูงกว่า 

(1) 10%  หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5%  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated Market 
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ3.13.1. ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2. ส่วนที่ 2 ข้อ 2 
ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้
มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไมเ่กิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

 

 ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกันหรือการเขา้เป็น

คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดังกลา่ว  
  

ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังนี ้ แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน ใน 
benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ำนวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย  

(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกลา่ว)  
เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี
เว้นแตเ่ป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉล่ียตามรอบอายกุองทุน 
- อัตราขา้งต้นไม่ใชก้ับ MF ที่อายุกองทุน 
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MFได้ดำเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด หรือมเีงื่อนไขให้ MFสามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้ 
2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  
2.3.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต่ำกว่าinvestment grade หรือไม่มี credit rating  

รวมกันไมเ่กิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่  
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)  
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารท่ีต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-
investment grade/unrated) 

รวมกันไมเ่กิน 15% 

6 derivatives ดังนี ้

6.1 hedging limit :  
การเขา้ทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ไม่เกินมูลคา่ความเส่ียงทีม่ีอยู่ 

 หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกีย่วกับ product limit 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ำนวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมจีำนวนหุ้นของบริษัท

รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิัทน้ัน 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน ตราสาร 
Basel III และ ศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทย 
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ออกตรา
สารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไป 
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลคา่หน้ีสินทางการเงินดงักลา่วมา
รวมกับมูลคา่หน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสาร
ไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด** ใหใ้ช้อัตราส่วนไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filingในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ   

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 
credit rating อยูใ่นระดับตำ่กว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกลา่วเป็นรายครั้ง เว้นแตก่รณีที่ผู้ออกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณเีป็นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 
 หมายเหตุ: *หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการ
บัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวไดจ้ัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็น
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการ
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
บัญชีตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชพีบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) 
หรือ United States  
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
**รวมถึงกรณยีังไมค่รบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น  
- อัตราขา้งต้นไม่ใชก้ับการลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถว้นดงันี ้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนกังาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
(2) การลงทุนใน หน่วยลงทุนของ MF อื่น ที่ บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการ 

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าดว้ยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
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ตารางแสดงคา่ใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้ หรือผู้ถือหนว่ยลงทุน หรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม1 (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทนุ) 

รายการที่เรียกเกบ็ 
อัตรา 

ตามโครงการ2 

เรียกเก็บจริงรอบป2ี 

1 พ.ค. 62 – 30 เม.ย. 63 
เรียกเก็บจริงรอบป2ี 

1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64 
เรียกเก็บจริงรอบป2ี 

1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
รวมทั้งหมดที่ประมาณการได ้
- KKP GNP-H 

 
ไม่เกิน 4.8150 

1.750 1.745 1.747 

- KKP GNP-H-F 0.142 0.142 0.142 

- KKP GNP-H-SSF N/A N/A 0.929 

- KKP GNP-H-ES N/A N/A N/A 

- KKP GNP-H-M N/A N/A N/A 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
(Management Fee) 
- KKP GNP-H  

 
ไม่เกิน 2.6750 

1.608 1.603 1.605 
- KKP GNP-H-F ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 
- KKP GNP-H-SSF N/A N/A 0.787 
- KKP GNP-H-ES N/A N/A N/A 
- KKP GNP-H-M N/A N/A N/A 
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (Trustee Fee) 
- KKP GNP-H  

 
ไม่เกิน  0.1070 

0.035 0.035 0.035 
- KKP GNP-H-F 0.035 0.035 0.035 
- KKP GNP-H-SSF N/A N/A 0.035 
- KKP GNP-H-ES N/A N/A N/A 
- KKP GNP-H-M N/A N/A N/A 
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน (Registrar Fee) 
- KKP GNP-H  

 
ไม่เกิน  0.5350 

0.107 0.107 0.107 
- KKP GNP-H-F 0.107 0.107 0.107 
- KKP GNP-H-SSF N/A N/A 0.107 
- KKP GNP-H-ES N/A N/A N/A 
- KKP GNP-H-M N/A N/A N/A 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
รวมทั้งหมดที่ประมาณการ
ไม่ได ้
 

ไม่เกิน 4.8150 0.009 0.009 0.005 
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ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ ค่าจัดพมิพ์เอกสารสำหรับ
กองทุน ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เป็นต้น 3 

 

ตามทีจ่่ายจริง 0.009 0.009 0.005 

รวมค่าธรรมเนียมและ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
- KKP GNP-H  

 
ไม่เกิน 4.8150 

1.759 1.754 1.752 
- KKP GNP-H-F 0.151 0.151 0.147 
- KKP GNP-H-SSF N/A N/A 0.934 
- KKP GNP-H-ES N/A N/A N/A 
- KKP GNP-H-M N/A N/A N/A 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามทีจ่่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน4 (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

รายการที่เรียกเกบ็ 
อัตรา 

ตามโครงการ2 

เรียกเก็บจริงรอบป2ี 

1 พ.ค. 62 – 30 เม.ย. 63 
เรียกเก็บจริงรอบป2ี 

1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64 
เรียกเก็บจริงรอบป2ี 

1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 
1. ค่าธรรมเนียมการขาย 
หน่วยลงทุน (Front-end Fee) 
- KKP GNP-H  

 
ไม่เกิน 2.00 

1.00 1.00 1.25 
- KKP GNP-H-F ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 
- KKP GNP-H-SSF N/A N/A ยกเว้น 
- KKP GNP-H-ES N/A N/A N/A 
- KKP GNP-H-M N/A N/A N/A 
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (Back-end Fee) 
- KKP GNP-H  

 
ไม่เกิน 2.00 

ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 
- KKP GNP-H-F ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 
- KKP GNP-H-SSF N/A N/A ยกเว้น 
- KKP GNP-H-ES N/A N/A N/A 
- KKP GNP-H-M N/A N/A N/A 
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน (Switching Fee) 

  
  

กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switch 
Out) 
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รายการที่เรียกเกบ็ 
อัตรา 

ตามโครงการ2 

เรียกเก็บจริงรอบป2ี 

1 พ.ค. 62 – 30 เม.ย. 63 
เรียกเก็บจริงรอบป2ี 

1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64 
เรียกเก็บจริงรอบป2ี 

1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 
- KKP GNP-H 

ไม่เกิน 2.00 

ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 
- KKP GNP-H-F ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 
- KKP GNP-H-SSF N/A N/A ยกเว้น 
- KKP GNP-H-ES N/A N/A N/A 
- KKP GNP-H-M N/A N/A N/A 
กรณีเป็นกองทุนปลายทาง 
(Switch In) 

 
 

  

- KKP GNP-H 

ไม่เกิน 2.00 
1.00 

1.00  
(ยกเวน้การเรยีกเก็บ 
เฉพาะกรณีที่เป็นการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

ระหว่าง กองทนุเปิด KKP 
GNP และ KKP GNP-H) 

1.25  
(ยกเวน้การเรยีกเก็บ 
เฉพาะกรณีที่เป็นการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

ระหว่าง กองทนุเปิด KKP 
GNP และ KKP GNP-H) 

- KKP GNP-H-F ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 
- KKP GNP-H-SSF N/A N/A ยกเว้น 
- KKP GNP-H-ES N/A N/A N/A 
- KKP GNP-H-M N/A N/A N/A 
4. ค่าธรรมเนียมการโอน 
หน่วยลงทุน 
- KKP GNP-H 

 
 

50 บาท ต่อ 1 
รายการ 

50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 
- KKP GNP-H-F 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 
- KKP GNP-H-SSF N/A N/A ยกเว้น 
- KKP GNP-H-ES N/A N/A N/A 
- KKP GNP-H-M N/A N/A N/A 
1 การคำนวณคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน บริษทัจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สนิทั้งหมด
หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เกิดขึ้นในวนัทำการนั้น 
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  
    หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทั้งหมด ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
3 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่แต่ละรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิขึ้นไป บริษัทจะเปดิเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็นรายการ
ต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และรายการใดๆ ที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจะรวมคา่ใช้จ่าย
ดังกล่าวไว้เป็นรายการคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ และแสดงไว้เป็นรายการสดุท้าย 
4 โดยค่าธรรมเนียมอาจเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผูล้งทนุสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลคา่การซื้อหน่วยลงทุน
ในแต่ละครั้งหรือการกำหนดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละราย โดยบริษัทจดัการ
อาจจะพิจารณานำค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมดเข้าเป็นรายได้ของกองทุนรวม 
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หมายเหตุ  
1) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดโครงการในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ” 
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของ
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 
3) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (management  fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้ำซ้อนกันและรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทาง
อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
 ของ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นวิ เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ ์
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

• รายละเอียดการลงทุน 
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• รายละเอียดการกู้ยืมเงนิและการขายโดยมีสัญญาซือ้คนื 

 - ไม่มี – 

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 

 

 

• รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

 - ไม่มี - 

• รายงานสรุปจำนวนเงินลงทนุในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ 
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• รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ่ถือของตราสารหนี้ เงนิฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่กองทนุลงทนุหรือมีไว้เปน็ 
รายตัว  

- ไม่มี - 
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คำอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น

ไป 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้นมีอายุต่ำกวา่ 1 ป ี

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถใน
การชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาก
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
และ       

 คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ  

 เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระ

ดอกเบี้ ยและคืน เงินต้นในเกณ ฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิต
ที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยน 
แปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความ 
สามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูง
กว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่
เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ  และอาจจะหมดความสามารถหรือความ
ตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

C มี ค วาม เสี่ ยงในการผิด นั ด ช ำระหนี้ สู งที่ สุ ด  ผู้ อ อกตราส ารหนี้ ไม่ มี
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน 
โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหน้ีได้ 

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหน้ี โดยผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

 
        อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย 
เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดบัเดียวกัน 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง
ในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระ
หนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิต
ในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้าน
การผิดนัดชำระหน้ีที่สูงย่ิงขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง
ในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่า
พอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับ
ได ้

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ 

          อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสาร
หนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตรา
สารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ Tris Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating 
Outlook) เพ่ือสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้
ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระ
หนี้ ทั้งนี้  แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับ
ความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง  

                                     หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว  
สำหรับประเทศไทย 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น  
สำหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความ
น่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตรา
สารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตรา
สารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตรา
สารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้
ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ที่สูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบ
กับ 

ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของ
ตราสารเหล่านี้ภายในประเทศน้ันๆ มีความไม่แน่นอนในระดับ
หนึ่งและ ความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลา
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงิน
ยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนด
อย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตาม
กำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อ
การดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถใน
การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อ
การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กร
หรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหน้ี ในปัจจุบัน        

F1 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตาม
กำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้
อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์  “ + ”  แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความ
น่าเชื่อถือที่กำหนด 

F2 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลา
ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน 
อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า                          

F3 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่น
ในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับ
การจัดอันดับที่สูงกว่า           

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
ความสามารถในการชำระหน้ีดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาที่ ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น       

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหน้ีที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น                      
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับ

ประเทศไทย 
            เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล 
เครื่องหมาย “ + ”  หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพ่ือแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
หลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ 
“AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า  “CCC (tha)”   
       สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
       สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ

ความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
อันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าว
อาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น 
“สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณ
วิวัฒน์”  ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ 
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำท่ีจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางท่ีจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง 
และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพ้ืนฐานที่นำไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหน้ีมาก  
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีเกิดการผิดสัญญาชำระหน้ีขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยท่ีจะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้  
 
หมายเหต:ุ การเพ่ิมเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อทา้ยอันดับคุณภาพตราสารหนี้ต้ังแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกำกับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตราสารหนี้
ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกำกับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกำกับ
ด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ำที่สุดในอันดับนั้น 

 
 

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 1.25 เท่า 
 

• ผลขาดทุนสงูสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)  

• กองทุน KKP GNP-H มีผลขาดทนุสูงสดุที่เกดิขึน้จริงของกองทนุรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)  
= -32.40% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็นข้อมูลตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
ถึงวันส้ินรอบระยะเวลาบัญช)ี 

• กองทุน KKP GNP-H-F มีผลขาดทนุสูงสดุที่เกดิขึน้จริงของกองทนุรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)  
= -20.88% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็นข้อมูลตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
ถึงวันส้ินรอบระยะเวลาบัญช)ี 

• กองทุน KKP GNP-H-SSF มีผลขาดทนุสูงสดุที่เกดิขึน้จริงของกองทนุรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)  
= -21.47% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็นข้อมูลตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
ถึงวันส้ินรอบระยะเวลาบัญช)ี 
 

  



  

กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์                                                                                         หน้า 68 

ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) 
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นวิ เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ หน่วยลงทนุชนิดทั่วไป  (KKP GNP-H) ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  1,172,476,735.36 บาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน :  13.1529 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จดัตั้ง

กองทุน2 
กองทุนรวม  -19.21% -11.95% -19.68% -12.19% 8.83% N/A N/A 7.21% 
ตัวชีว้ัด3,6 -12.93% -8.38% -11.55% -4.99% 9.69% N/A N/A 8.26% 
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน2 

23.28% 24.32% 21.00% 17.07% 20.35% N/A N/A 18.92% 

ความผันผวนของ
ตัวชีว้ัด2 

18.46% 19.57% 16.88% 13.86% 19.20% N/A N/A 17.72% 

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)  
 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A -12.69% 25.25% 28.28% 15.83% 

ตัวชี้วัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -11.22% 26.57% 16.63% 19.55% 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.42% 11.18% 27.90% 13.96% 

ความผันผวนของ 
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.72% 10.13% 28.27% 11.05% 

1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวดัผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

2 % ต่อป ี
3 ตัวชีว้ัด : ตั้งแต่วันท่ี 15 ม.ค. 63 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียนตัวชี้วัด เป็น 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World 
NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน  

4 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตัง้แตว่ันท่ีจดทะเบียนทรัพยสิ์นกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปดิเสนอขายชนดิ
หน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดทา้ยของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปปีฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตัง้แตว่ันทำการ
สุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 

6 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in 
any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of 
the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) 
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any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an 
indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on 
an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of 
its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information 
(collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of 
originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) 
with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for 
any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other 
damages. (www.msci.com) 

 
หมายเหตุ :  1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ไดเ้ปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการดำเนินงานในอนาคต  

  2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทนุควรทำความเขา้ใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 
  3. จดทะเบียนจดัตัง้กองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561    
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• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นวิ เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ หน่วยลงทนุชนิด F (KKP GNP-H-F) ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  7,130,673.50 บาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน :  13.3787 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จดัตั้ง

กองทุน2 
กองทุนรวม  -18.78% -11.60% -19.03% -10.77% N/A N/A N/A 26.24% 
ตัวชีว้ัด3,6 -12.93% -8.38% -11.55% -4.99% N/A N/A N/A 27.05% 
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน2 

23.28% 24.31% 21.01% 17.07% N/A N/A N/A 19.80% 

ความผันผวนของ
ตัวชีว้ัด2 

18.46% 19.57% 16.88% 13.86% N/A N/A N/A 17.94% 

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)  
 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 72.09% 17.20% 

ตัวชี้วัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 59.50% 19.55% 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23.67% 13.96% 

ความผันผวนของ 
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23.58% 11.05% 

1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวดัผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

2 % ต่อป ี
3 ตัวชีว้ัด : ตั้งแต่วันท่ี 15 ม.ค. 63 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียนตัวชี้วัด เป็น 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World 
NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน  

4 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตัง้แตว่ันท่ีจดทะเบียนทรัพยสิ์นกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนดิหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปดิเสนอขายชนดิ
หน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดทา้ยของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปปีฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตัง้แตว่ันทำการ
สุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 

6 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in 
any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of 
the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) 
any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an 
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indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on 
an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of 
its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information 
(collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of 
originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) 
with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for 
any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other 
damages. (www.msci.com) 

 
หมายเหตุ :  1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ไดเ้ปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการดำเนินงานในอนาคต  

  2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทนุควรทำความเขา้ใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 
  3. จดทะเบียนจดัตัง้กองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดให้บริการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563) 
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• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นวิ เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) 
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  8,780,609.73 บาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน :  13.1561 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จดัตั้ง

กองทุน 
กองทุนรวม  -19.20% -11.95% -19.66% N/A N/A N/A N/A -19.66% 
ตัวชีว้ัด3,6 -12.93% -8.38% -11.55% N/A N/A N/A N/A -11.55% 
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน2 

23.28% 24.32% 21.00% N/A N/A N/A N/A 21.00% 

ความผันผวนของ
ตัวชีว้ัด2 

18.46% 19.57% 16.88% N/A N/A N/A N/A 16.88% 

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)  
 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.57% 

ตัวชี้วัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.59% 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.81% 

ความผันผวนของ 
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.36% 

1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวดัผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

2 % ต่อป ี
3 ตัวชีว้ัด : ตั้งแต่วันท่ี 15 ม.ค. 63 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียนตัวชี้วัด เป็น 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World 
NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน  

4 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตัง้แตว่ันท่ีจดทะเบียนทรัพยสิ์นกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปดิเสนอขายชนดิ
หน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดทา้ยของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปปีฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตัง้แตว่ันทำการ
สุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 

6 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in 
any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of 
the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) 
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any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an 
indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on 
an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of 
its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information 
(collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of 
originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) 
with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for 
any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other 
damages. (www.msci.com) 

 
หมายเหตุ :  1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ไดเ้ปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการดำเนินงานในอนาคต  

  2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทนุควรทำความเขา้ใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 
  3. จดทะเบียนจดัตัง้กองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดให้บริการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)   

บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลังการ
เสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง
ปวงแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการและบริษัทประกันชีวิต  หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้ 

(1) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ:  

เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน  ท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น  การ
เวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน     การขอสับเปล่ียนกองทุนระหว่างสัญญา  ซึ่ง
แบบประกันชีวิตควบการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การส่ังซื้อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน จำนวนหน่วย
ลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจาก
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การซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต : 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้า
ประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยสามารถชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็ค
ส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการส่ัง ซื้อ 
วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดย
ระยะเวลาในการส่ังซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน
จะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  และเมื่อรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน
สมบูรณ์แล้ว  ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็น
อย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของการส่ังซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่าคำส่ัง
ดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทำผิดการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน 

(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ 
บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน  วันและเวลาในการขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุน และ
คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน  และเมื่อรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเสร็จ
ส้ินสมบูรณ์แล้ว ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
ประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจำนวนขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต 
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวัน
ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะใน
ทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมี
หน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วัน
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 



  

กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์                                                                                         หน้า 77 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้  โดยมีวิธีการชำระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่ง
เป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 

(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืน
หน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตาม
อัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยัน
การส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออก
เอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง 

(5) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชวีิต ตามจำนวนขัน้
ต่ำจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำส่ังตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต 
การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) 
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งกำหนดโดยบริษัทประกันชีวิต  มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้ 

(1) การสับเปล่ียนกองทุน คือ การสับเปล่ียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว 

(2) การสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนเป็นประจำตามคำส่ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดต้นทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ 

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำส่ังในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ให้มีสัดส่วน
การลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ท้ังนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นไปตามที่
กำหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิต
แต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนแล้ว 
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บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกัน
ชีวิตกำหนดในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้
ดำเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด สำหรับกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับ
สัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำส่ังครั้งแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี 
ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ท้ังนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตาม
ช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน: 

(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัท
ประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตเข้าถึงข้อมูล
นั้นได้   และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป 

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดง
ฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี   ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะ
การเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชวีิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเตมิจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไข
ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนโดยตรง 

(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
นี้เพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้ 

(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 

(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน 

(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน 

(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทน
ในการรวบรวม และนำส่งคำส่ังซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือ
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น 

(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 

(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
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(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกัน
ชีวิตนั้น 

(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของฝ่ายขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบ
คำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน 
เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น 

(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น 

(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 

(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกำหนด 

บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น 

(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:  

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี  

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี 

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิต โดยถือวา่
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปล่ียนแปลง
เงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัท
ประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการส่ังซื้อขายสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสำหรับบริษัทประกัน
ชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ สำหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
(Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น  (ตามคำจำกัดความตามในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการนี้) โดยหากจะเปิดให้บริการ
ดังกล่าว  บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัท
จัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
 

วันที่รวบรวมข้อมูล ณ วนัที่ 28 เมษายน 2566 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
คำจำกดัความ / คำนิยาม :  
 
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ 
กองทุน/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ 
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ 
ชนิดหน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนมี 5 ชนิด คือ 

1.หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป(ชื่อย่อ : KKP GNP-H) 
2.หน่วยลงทุนชนิด F (ชื่อย่อ : KKP GNP-H-F) 
3.หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : KKP GNP-H-SSF) 
4.หน่วยลงทุนชนิด ES (ชื่อย่อ : KKP GNP-H-ES) 
5.หน่วยลงทุนชนิด M (ชื่อย่อ : KKP GNP-H-M) 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกดั 
กองทุนหลัก หมายถึง กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกดั 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคลที่บรษิัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าทีข่าย

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแตก่รณีของกองทุนรวม 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการ

ซื้อขายไดใ้นตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์  หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษทัจัดการ 
วันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุน  หมายถึง วันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดซึง่เป็นวันทำการ

ปกติของบริษัทจัดการและของกองทุนหลักวันทำการของประเทศที่
กองทุนลงทุนและวันทำการของประเทศที่เกีย่วข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ และรวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีการติดตอ่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารดว้ยจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
เมื่อสิ้นวันทำการท่ีคำนวณ  

ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายนั้น บวกด้วยค่าธรรมเนยีม 
การขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายนั้น หักดว้ย คา่ธรรมเนยีม 
การรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน (ถ้ามี)  

คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการท่ัวไปท่ีผู้ทำคำเสนอซื้อตอ้ง
ปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีารในการเข้าถือ
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หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกจิการ 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง โดย
แก้ไขราคาย้อนหลังตัง้แตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถงึปัจจุบัน  

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มี
ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง หรือการจา่ยเงินซึง่มมีูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการ
เพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน  

กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บรษิัทท่ีมีหลักทรัพย์
ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จำกดั 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวชิาชีพบญัชี
กำหนดเกี่ยวกับการจดัทำงบการเงินรวม  

อันดับความน่าเชื่อถือ หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการจัดอันดับความนา่เชื่อถือ 
อันดับท่ีสามารถลงทุนได้(Investment 
grade)  

หมายถึง ยอมรับจากสำนักงานกำหนดวา่เป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ผู้ลงทนุ  
สามารถลงทุนได้ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดที่ได้รับการ 
จัดอันดับโดยสถาบันจดัอันดับความนา่เชื่อถือที่สำนกังานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และเปน็อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สิน เว้นแต่ในกรณีที่ไมม่ีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน กองทุนจะใช้  
(1) อันดับความนา่เชื่อถือของผู้ออกหรือคู่สัญญา โดยในกรณีท่ีผู้ออก
หรือคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ให้หมายความ
รวมถงึอันดับความน่าเชื่อถือสนบัสนุน (support credit) ซึ่งสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่ธนาคารดังกลา่วจะได้รับ
การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อมกีรณีจำเป็น หรือ  
(2) อันดับความนา่เชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำ
ประกัน  
ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารท่ีมีความเส่ียงของตราสารเป็นการเฉพาะ เช่น หุ้น
กู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securities bond) หรือหุ้นกู้
ด้อยสิทธิ (subordinated bond) เป็นต้น กองทุนจะใช้อันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรือสัญญา (issue rating) เทา่นั้น เว้นแต่ตราสาร
นั้นได้รับการค้ำประกันโดยผู้คำ้ประกันกองทุนอาจสามารถใช้อันดบั
ความน่าเชื่อถือของผู้คำ้ประกันได้ หรือ  
(3) วิธีการอื่นใดตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือกำหนดเพิ่มเติม  

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบัน
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การเงิน และธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียน

กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อทำการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทท่ีเกี่ยวกับการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อผูกพัน หมายถึง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา่ดว้ยข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

บริษัทประกันชวีิต  หมายถึง บริษัทประกันชวีิตผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชวีิตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวติ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ 
หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุนภายใตก้ฎหมายวา่ด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เปน็
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใตก้ารจดัการสำหรับ
กรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุน โดยให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่น
ใดที่อาจดำเนินการดงักล่าวแทนหรือในนามของบริษัทประกันชีวติได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายตามกฎระเบยีบท่ีเกี่ยวข้อง 

กรมธรรม์ประกันชวีิต หมายถึง กรมธรรม์ประกันชวีิตที่ได้รับการอนุมัติจากนายทะเบยีนสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ย
การประกันชวีิต หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจ 

กรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุน  หมายถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวติออกให้ผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานวา่
ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกนัชีวิตไดม้ีการทำสัญญาประกันชีวิตและ
สัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะ
ชำระคา่เบีย้ประกันชวีิตให้แก่บริษัทประกันชวีิตสำหรับการใหค้วาม
คุ้มครองต่อการมรณะ หรือการจา่ยเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผู้เอา
ประกันจะชำระเงินค่าหน่วยลงทนุเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่าน
บริษัทประกันชวีิต  

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติควบ
การลงทุน 

หมายถึง ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติซึ่งเบี้ยประกันส่วนหนึ่งหรือท้ังหมด
นำมาลงทุนในกองทุนรวม โดยโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในส่วนของ
กองทุนจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนนิงานของกองทุนนั้น 

หน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์  หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ขายควบคู่ไปกับการขายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุน  

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจำนวน
หน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ารว่มประชุมและมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วย
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ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก  หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบรษิัท
จัดการ 

หมายถึง กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. เกียรตินาคินภัทร 

กองทุนรวมเพื่อการออม  หมายถึง กองทุนรวมที่มีวตัถุประสงค์ ในการส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้
ลงทุนซึ่งจดัตัง้ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
และให้หมายความรวมถึงกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
ตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษ ีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้
ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ท้ังนี้ เฉพาะหนว่ยลงทุนชนดิ
ดังกล่าวเทา่นั้นกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน 

 
 
การเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก :  
1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
- Internet 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
- ช่องทางการบริการอื่นใดที่บริษทัจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม 
 
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
บริษัทจัดการมวีัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชนข์องพลเมืองสหรัฐอเมรกิาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกตมิีถิ่นท่ีอยูใ่น
สหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัใหม้ีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัท
จัดการจึงขอสงวนสิทธใินการท่ีจะไม่เสนอขายหรือระงับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลทีก่ล่าวมา
ข้างต้น   
  
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดงักล่าวตามข้อ 5.1 ซึ่งจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑข์องสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยแลว้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิม่ประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริม่ให้บริการ โดยจัดใหม้ีข้อมูลเรื่องดงักล่าวที่สำนกังานของ
บริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา้มี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
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2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน คำส่ังซื้อหนว่ยลงทุน คำขอเปดิบญัชีกองทุนและเอกสารอื่นใดที่เกีย่วข้องกับการลงทุน:  
บริษัทจัดการจะจัดให้มีหรือดำเนนิการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา้ม)ี จัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ท่ีทำการทุก
แห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูล
โครงการ ใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปดิบัญชี
กองทุน (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทุน) ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทุกวันในเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) (ตามแตก่รณี)  
  
การเปิดบัญชีกองทนุ:  
ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชนใ์นการติดต่อทำรายการซื้อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุน
ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่ง ๆ ในคำขอเปิดบัญชกีองทุน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างถูกต้องและตามความจรงิพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปดิบัญชี ดังนี้  
(1) กรณีบุคคลธรรมดา  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถูกต้อง  
(2) กรณีนิติบุคคล  
ก) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจได้ลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบคุคล (ถ้า
มี) เพื่อรับรองความถกูต้องแล้ว  
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และหรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงือ่นไขการลงนาม  
ค) สำเนาบัตรประจำตวัประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนติิบุคคล ซึ่งลงนามรับรองความถกูตอ้ง  
ง) หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มอีำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวง
พาณิชย์ออกให้  
จ) สำเนาบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองความถกูต้อง  
(3) กรณีบัญชีร่วม (ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน)  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย  
  
บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ใช้สิทธใินฐานะผู้ถือหนว่ยลงทุนและเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล 
รวมถงึเงินท่ีได้จากการขายคืนอตัโนมัติ (ถา้ม)ี หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็นผู้ถอืหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน
เท่านั้น ในกรณีท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะดำเนินการจดแจง้ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนั้นเป็น
ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน (แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติเปิดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไมเ่กนิ 4 ราย) 
ซึ่งในกรณีดงักล่าว บริษัทจดัการจะทำการโอนเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนหรือเงินปันผล รวมถงึเงินที่ได้จากการขายคืนหนว่ยลงทุนอัตโนมัติ 
(ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายนั้นได้แจง้ความประสงค์ไว้แก่บริษัทจดัการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
อนุมัติการดำเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผู้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทั้งการดำเนินการพิสูจน์ทราบความมี
ตัวตนของลูกคา้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑข์องหนว่ยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชเีงินฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุ  
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สำหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหนว่ยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวขา้งต้น บรษิัทจัดการจะถือเอา
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปดิบญัชีเป็นหลัก หรือใบคำขอเปลีย่นแปลงข้อมูลของผู้ถือหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น  
 หากข้อมูลของชุดคำขอเปิดบัญชีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น อาจรวมถงึกรณีที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดแ้จ้งให้ผู้จองซื้อทราบถงึความไมช่ัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกลา่วแล้วแต่ไม่ได้
รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุน
ให้แก่ผู้จองซื้อ  
  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเอกสารประกอบการเปิดบัญชี หรือเอกสารอืน่ ๆ ในการเปดิบัญชี โดยถือวา่ได้รับมติ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชีช้วนตามรอบปี
บัญชีหรือในเอกสารอื่นใดที่เกีย่วข้องกับกองทุนรวม  
  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิดบัญชกีองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดแูลของบริษัทจัดการเอง เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนญุาตเป็น
อย่างอื่น โดยบริษัทจดัการจะเปดิเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนขา้งต้น ในหนังสือชีช้วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือติดประกาศ
ที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธกีารอื่นใดที่บริษัทจดัการกำหนด 
  
เว้นแต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิดบัญชกีองทุน เพื่อเป็นลูกคา้ในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตั้งแตว่ันทำการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดิเผยการไม่รับเปิดบญัชีกองทุนขา้งต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีได้เปิดบัญชีกองทุนไวก้ับบริษัทจดัการก่อนหนา้วันท่ีบริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิม่เตมิ สามารถทำ
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกต ิ
  
2.2 วิธีการจองซื้อหนว่ยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก:  
2.2.1 บริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน:  
เมื่อผู้จองซื้อเปดิบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ภายในระยะเวลาเปดิเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่เวลา 
8.30 – 16.30 น. หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะต้องจองซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ตำ่กว่ามูลค่าการส่ังซื้อขั้นตำ่ตามทีบ่ริษัท
จัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในการจองซื้อแต่ละครั้ง ผู้จองซื้อต้องกรอกคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน เอกสาร 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถงึชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชีกองทุน) 
และเอกสารประกอบการเปดิบัญชีในข้อ 5.2.1 เรื่อง “การเปิดบัญชีกองทุน” และ ชำระเงินคา่จองซือ้จนเตม็มูลคา่ที่บริษัทจดัการ ตามวัน
และเวลาที่ระบุไวใ้นหนังสือชีช้วน โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหนว่ยลงทุนได้ตามวิธกีารท่ีบริษัทจดัการกำหนด เช่น การชำระ
เป็นเงินสด และ/หรือบัตรเครดิต และ/หรือเงินโอน และ/หรือเช็ค และ/หรือดราฟต์ เป็นต้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนญุาตเป็นอยา่งอื่น ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันท่ีที่ส่ังซื้อ และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจา่ยในนามบญัชีจองซื้อหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบัญชจีองซื้อหน่วยลงทุนดังกลา่ว เป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ
บัญชีออมทรัพย์ ซึง่หากมีดอกเบีย้รับ หรือผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึน้ในบัญชีจองซื้อหนว่ยลงทุนขา้งต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็น
ผลประโยชน์ของกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชจีองซื้อหนว่ยลงทุนไดใ้นอนาคต โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
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ทั้งนี้ ในวันทำการสุดทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่
จะรับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือ บัตรเครดิต และ/หรือเงินโอน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนไม่ได้ส่งคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปดิรับคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนหรือทำรายการซื้อหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษทัจัดการขอสงวนสิทธใินการปฏิเสธการ
รับคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุน และจะไม่ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนดงักล่าว  
  
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทีถ่ือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้
โดยนำเงินบางส่วนหรือท้ังหมดทีไ่ด้จากการขายคืนหนว่ยลงทุน หรือเงินท่ีได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิาร
จัดการของบรษิัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปล่ียนมายงักองทุนนี้ในชว่งระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรกได้
โดยในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ
สับเปล่ียนมายงักองทุนนี้ได้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็นกองทนุท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแตบ่ริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื่น 
  
เมื่อเจ้าหน้าที่ของบรษิัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปดิบัญชีกองทุน (กรณียงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และภายหลังจากที่ได้รับ
ชำระเงินคา่จองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืจะมอบสำเนาคำขอเปดิบัญชกีองทุน
และสำเนาคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การจองซื้อหนว่ยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่เมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว และ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหนว่ยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้จองซื้อในสมดุทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
  
ในกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟต์ หรอืเช็คหรือดราฟต์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการจองซื้อนั้นและแจง้ใหผู้้จองซื้อทราบทางโทรศัพท์  
  
ผู้จองซื้อที่ได้ชำระเงินคา่จองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ เว้นแตบ่ริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของบริษัทจัดการ  
  
ในกรณีท่ีผู้จองซื้อได้ส่งคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้จองซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถา้ม)ี   ให้แก่ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืนทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนกิส์ท่ีสามารถยืนยันแหล่งทีม่าได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้ก่บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นบัแต่วันท่ีมกีารส่งคำส่ังซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น
นัน้ ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารท่ีได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ได้ดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับทาง
โทรสารและ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะถือว่า ผู้จองซื้อไดใ้ห้ความเห็นชอบ
กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนกิส์อื่นนั้น
แล้ว  
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หากข้อมูลในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับการส่ังซื้อหน่วยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึง
ความไม่ชดัเจนหรือไมค่รบถ้วนของข้อมูลดงักล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผูจ้องซือ้ รวมถึงกรณีที่ผู้จองซื้อที่ยังไม่กรอก
เอกสาร/แบบสอบถามเพื่อประเมนิระดับความเส่ียงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรอื
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
และจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ  
  
2.2.2 อินเตอรเ์น็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปดิให้มีบริการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ เพื่อเปน็การอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
และ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บรกิาร โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดงักล่าวทีส่ำนักงานของบรษิัทจัดการ หรือ
สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต:  
ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมคีวามประสงคจ์ะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เนต็จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่
บริษัทจัดการกำหนด และหนังสือขอให้หักบัญชเีงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจดัการกำหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคำขอ
ใช้บริการและหนังสือขอให้หกับญัชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ
และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะจดัทำและจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปยงัที่อยู่ที่
ติดต่อได้ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับจากบรษิัทจัดการได้รับคำขอดังกล่าว ผู้ถือรหัสประจำตัวจะตอ้งเก็บ
รักษาไวเ้ป็นความลับ ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน ในกรณีท่ีบุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทนุทำ
รายการผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตดงักล่าว  
  
ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนท่ีเกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหนว่ยลงทุน
ในวันทำการซื้อขายนั้น และการส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่เกดิขึ้นภายหลังเวลาทีก่ำหนดหรือในวันหยุดทำการซื้อขายใหถ้ือวา่เป็นการส่ังซือ้หน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป  
  
การส่ังซื้อหนว่ยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใตว้ิธีการส่ังซื้อหนว่ยลงทนุตามที่ระบุไวใ้นหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด  
  
2.3 การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ  
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการคนืเงินคา่จองซื้อ/ส่ังซื้อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
เสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจดัสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องยุติโครงการจดัการเนื่องจากไม่สามารถ
จำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดำเนินโครงการต่อไปได้ 
หรือเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดร้ับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจัดตัง้กองทุนได้ หรือไม่สามารถนำกองทรัพย์สินไปจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม ในกรณีดงัต่อไปน้ี  
1) กรณีกองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหนว่ยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้กองทุน หรือไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือ
ระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อยา่งเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้
อย่างเหมาะสม  
2) กรณีที่มกีารเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในตา่งประเทศ  
3) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในตา่งประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพือ่ผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถอืหน่วย
ลงทุน  
  
บริษัทจัดการจะชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกดิขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี คืนให้
ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธกีารรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ส่ังซื้อได้ระบุไว้ในการเปดิบัญชีกองทุนหรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ภายใน 1 เดือนนับตั้งแตว่ันถัดจากวันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสัดส่วนของเงินคา่จองซื้อหน่วยลงทุน 
กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (1) และภายใน 15 วัน นับแตว่ันท่ีการอนุมัติใหจ้ัดตัง้กองทุนรวมส้ินสุดลง กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (2) ทั้งนี้เป็นไป
ตามที่สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
  
หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตำ่กวา่รอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันท่ีครบกำหนดเวลานั้น จนถงึวันท่ีบริษัทจดัการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
จนครบถ้วน ทัง้นี้ไม่วา่ในกรณใีด ๆ หากได้มีการคืนเงินคา่จองซื้อและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อ/ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้รับเงิน
ค่าจองซื้อหนว่ยลงทุนและผลประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือคา่เสียหาย 
ใด ๆ ท้ังส้ิน  
  
ทั้งนี้ ในการคำนวณมูลคา่หน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใชร้าคาตามมูลค่าทีต่ราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ  
   
2.4 เงื่อนไขการจองซื้อหนว่ยลงทนุ  
(1) ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทนุขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจดัการเพื่อส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเตม็มูลคา่ จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้  
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการส่ังซือ้/ชำระเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนข์องผู้
จองซื้อ/ผู้ถือหนว่ยลงทุน โดยจะทำการจัดให้มีข้อมูลเรื่องดงักล่าวที่สำนักงานของบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
  
บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินจิของบริษัทจดัการ  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุน โดยใช้หลักการจดัสรร “ส่ังซื้อก่อน ไดก้่อน” (First Come First Serve) โดย
ข้อมูลการสั่งซื้อในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บรษิัทจัดการได้รับคำส่ังซื้อและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
เข้าในระบบของบรษิัทจัดการ โดยผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนท่ีได้สั่งซื้อภายหลังจากที่บริษัทจดัการได้รับ
ชำระเงินคา่ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เต็มจำนวนและครบถ้วนแล้ว  
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ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่ังซื้อและท่ีสามารถจัดสรรให้แก่ผู้ส่ังซื้อได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนมีเศษ
เหลือน้อยกวา่จำนวนส่ังซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำทีก่ำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธกีารท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร  
  
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือ
แก้ไขเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่ วยงานที่ มี อำนาจประกาศกำหนด ผู้ถื อหน่ วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษั ทจั ด การสาม ารถ เปิ ด เผยข้อมู ลของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้  
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ท่ีรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจ
ร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก  
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจร้องขอ  
โดยที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท  ( Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน  www.kkpfg.com/ 
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แ ก่  
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงิน
อื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการ
ร้องขอ ให้ แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่ างประเทศ  และ/หรือคู่ สัญ ญ าต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง  
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่ สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
(ถ้ามี)  ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
 
ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection  
  
2.5 เงื่อนไขอื่น ๆ  
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1.เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแล้ว หากปรากฏเหตใุดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัตใิห้จดัตัง้และจัดการ
กองทุนรวมของสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันส้ินสุดลง เว้นแตจ่ะมเีหตุอันสมควรและไดร้ับการผ่อนผันจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนท่ีขายได้มีจำนวนไม่มากพอทีจ่ะทำให้เหมาะสมกับค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่อไป  
(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหนว่ยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากสำนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เมื่อการอนุมัตจิัดตัง้และจดัการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บรษิัทจดัการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ ผู้จองซื้ออยา่งเป็นธรรม
และภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2.4 เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ” 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงกำหนดการในการส่ังซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือปรับปรุง เพิ่มเตมิ วิธกีารซื้อและการชำระ
เงินคา่ส่ังซื้อหนว่ยลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ในข้อ 5. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีขอ้มูลเรื่องดงักล่าวที่สำนักงานของบริษัทจดัการหรือ สำนกังานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา้มี) และ/
หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  
3.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหนว่ยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการ เว้นแต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื่น โดยบริษัท
จัดการจะเปดิเผยเรื่องการไม่เสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการในหนงัสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติด
ประกาศที่สำนกังานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวธิีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด  
4.เว้นแต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิดบัญชีกองทนุ เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตั้งแตว่ันทำการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดิเผยการไม่รับเปดิบญัชีกองทุนขา้งต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีได้เปิดบัญชีกองทุนไวก้ับบริษัทจัดการก่อนหนา้วันท่ีบริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิม่เตมิ สามารถทำ
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกต ิ
 
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  
- Internet 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สมำ่เสมอ ,ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิม่เติม  
 
2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา หรือบุคคลซึ่งโดยปกตมิีถิ่นท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหรือระงับการส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยไม่ต้องแจง้ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า  
  
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดงักล่าวในข้อ 6.1 ซึ่งจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑข์องสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบ
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จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อเปน็การอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อทัง้นี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริม่ให้บริการ โดยจัดใหม้ีข้อมูลเรื่องดงักล่าวที่สำนกังานของ
บริษัทจัดการ หรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
   
2.1 วันทำการส่ังซื้อหน่วยลงทุน วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน คำส่ังซื้อหน่วยลงทุนและคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ  
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน:  
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 30 วันทำการนับแตว่ันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือ
ภายในเวลาที่บรษิัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ท้ังนี้บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหนว่ยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อยา่งน้อย 1 วันทำ
การ ทั้งนี้ผู้สนใจลงทุน/ผู้ส่ังซื้อสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุน ขอรับหนังสือชี้ชวน คำส่ังซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปดิบัญชกีองทุน (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทุน) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ ทุกวันทำการซือ้ขาย ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  
  
ในกรณีท่ีวันดังกลา่วขา้งต้นตรงกบัวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตาม
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องมีคำส่ังใหเ้ปน็วันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน (วัน
ทำการที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเล่ือนการวันทำการเปิดขายหนว่ยลงทุนเป็นวันทำการถดัไป  
  
การส่ังซื้อหนว่ยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดข้างต้นของวันทำการซือ้ขาย บริษัทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณไดเ้มื่อสิ้นวันทำการ
ซื้อขายหนว่ยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซือ้จะได้รับ  
  
หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปดิรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนหรือทำรายการซื้อหน่วย
ลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยดุ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิถือเป็นการส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหนว่ยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการซื้อขายถัดไป หรือปฏิเสธการรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
และจะไม่ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  
  
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงกำหนดการในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิม่เติม วิธีการซื้อและการชำระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกลา่วที่สำนักงานของบรษิัทจัดการ หรือ 
สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ   
  
2.2. วิธีการซื้อและชำระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทุน:  
(1) บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน:  
(1.1) ผู้ส่ังซื้อสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้โดยจะต้องจองซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ตำ่กว่ามูลค่าการส่ังซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจดัการกำหนด เว้น
แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ในการส่ังซื้อแต่ละครั้ง ผู้ส่ังซื้อต้องกรอกคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่ังซื้อหนว่ยลงทุนตามที่บริษทัจัดการกำหนด รวมถงึชดุคำขอเปิดบัญชกีองทุน (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทุน) และเอกสาร
ประกอบการเปดิบัญชใีนข้อ 5.2.1 โดยผู้ส่ังซื้อสามารถชำระเงินคา่ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น การชำระเป็น
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เงินสด บัตรเครดิต เงินโอน คำส่ังหักบัญชี เชค็ หรือดราฟต์ ของธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบัญชีเดยีวกับสำนักงานบริษัท
จัดการ และ/หรือสำนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำส่ังซื้อ เป็นต้น โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันท่ีที่ส่ังซือ้ และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนามบัญชจีองซื้อหนว่ยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือแก้ไข
เพิ่มเติมบัญชจีองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
(ก)ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างสำนักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ในวัน
ทำการซื้อขายถัดจากวันที่ส่ังซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถอืว่าผู้ส่ังซื้อทำการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่เรียกเกบ็เงินได้ใน
ราคาขายหนว่ยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการท่ีเรียกเก็บเงินได้  
(ข) ในกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเชค็หรือดราฟต์ บริษทัจัดการขอสงวนสิทธใินการดำเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้นและแจ้งให้
ผู้ส่ังซื้อทราบทางโทรศัพท์  
  
(1.2) เมื่อเจา้หน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชกีองทุน (กรณียงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) แล้ว และหลังจากที่
ได้รับชำระเงินคา่ส่ังซื้อหนว่ยลงทนุจากผู้ส่ังซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำขอเปิดบัญชกีองทุน
และสำเนาคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวแก่ผู้ส่ังซื้อเป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบัเงินคา่
จองซื้อหนว่ยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกดิขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซือ้หน่วย
ลงทุนของผู้ส่ังซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
(1.3) ผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำ
เงินบางส่วนหรือท้ังหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจดัการของ
บริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนมายงักองทุนนี้ได้  
(1.4) ผู้ส่ังซื้อที่ได้ชำระเงินคา่จองซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจดัการจะ
อนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
(1.5) ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อได้ส่งคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ของผู้ส่ังซื้อพร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง (ถา้ม)ี ให้แก่บรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถยืนยัน
แหล่งที่มาได้ ผู้ส่ังซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแตว่นัท่ีมีการ
ส่งคำส่ังซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนกิส์อื่นนั้น ท้ังนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและ
เอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนไดด้ำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นน้ันแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ส่ังซื้อได้ใหค้วามเห็นชอบกับบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูล
ที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว  
  
หากข้อมูลในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับการส่ังซื้อหน่วยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ส่ังซื้อ/ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบถึงความไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดงักล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้ส่ังซื้อ รวมถึงกรณีที่ผู้ส่ังซื้อที่ยัง
ไม่กรอกเอกสารตามที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเส่ียงของการลงทุนตามที่บริษัท
จัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อ  
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(2) อินเตอร์เนต็ (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปดิให้มีบริการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ เพื่อเปน็การอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต:  
โดยผู้จองซื้อ/ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีมคีวามประสงคจ์ะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตที่บรษิัทจัดการกำหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกลา่วได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน และหนังสือขอให้หักบัญชเีงินฝากธนาคารพาณชิย์ตามรายชื่อที่บรษิัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคำขอใช้
บริการและหนังสือขอให้หกับัญชดีังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะได้ดำเนินการจดัทำและจดัส่งรหัสประจำตวัผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อไป ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจำตวัของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เนต็ดังกล่าว ท้ังนี้ 
เนื่องจากอาจมีกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจำตวัผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการไวล่้วงหน้าพร้อมกับการขอเปิดบัญชีกองทุนก็ได้  
  
ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทุกวันทำการซือ้ขายและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการส่ังซือ้หน่วยลงทุนท่ีเกิดขึ้นภายในเวลาทีก่ำหนดของวันทำการซื้อขายใหถ้ือวา่เป็นการส่ังซือ้หน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และการส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่เกดิขึ้นภายหลังเวลาที่กำหนดหรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป  
  
การส่ังซื้อหนว่ยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใตว้ิธีการส่ังซื้อหนว่ยลงทนุตามที่ระบุไวใ้นเรื่อง “การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษทัจัดการกำหนด  
  
(3) การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สมำ่เสมอ  
บริษัทจัดการอาจรับคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สมำ่เสมอของบริษัทจดัการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์
จะลงทุนเป็นรายงวด สม่ำเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ:  
ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมคีวามประสงคจ์ะสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงคจ์ะลงทุนเป็นรายงวด สม่ำเสมอ จะต้องกรอกคำขอใช้บรกิารการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สมำ่เสมอ โดยสามารถดาวน์
โหลดคำขอใช้บริการดังกลา่วจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือตดิต่อขอรับแบบฟอร์มดงักล่าวไดท้ี่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืน และหนังสือขอให้หกับัญชีเงินฝากธนาคารพาณชิย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในใบคำขอใช้บริการและ
หนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป  
  
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้สมัครและเปดิใช้การซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแล้ว 
สามารถทำรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธกีารลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอผา่นระบบอินเตอรเ์นต็ของบริษัทจัดการดงักล่าวได้  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรายการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนด้วยวิธกีารลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ได้ทำเรื่องหกับัญชีเงินฝากแล้วเท่านั้น เว้นแต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น  
  
การส่ังซื้อหนว่ยลงทุนด้วยบริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สมำ่เสมอ ต้องเป็นไปตามวิธกีาร ภายใตว้ิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน
เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจดัการกำหนด  
  
(4) ATM  
บริษัทจัดการอาจรับคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารท่ีบริษัทจดัการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑข์องสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้ากอ่นการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มขี้อมูลเรื่องดงักลา่วที่สำนกังานของบริษัท
จัดการ หรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  
  
(5) โทรศัพท ์ 
บริษัทจัดการอาจรับคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้้จองซื้อ
ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บรกิาร โดยจดัให้มขี้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนกังานของบรษิัทจัดการ หรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านโทรศัพท์: -  
  
(6) ไปรษณีย์  
ผู้ลงทุนสามารถส่งใบคำส่ังซือ้และหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยไปรษณยี์ได้ โดยผู้ลงทุนต้องจา่หน้าซองถงึบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องกรอกเอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัทจดัการให้ครบถว้น และบริษัทจัดการจะถือเอาวันท่ีได้รับไปรษณีย์ดงักล่าว
เป็นวันดำเนินการตามคำส่ัง  
นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจรับคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนทางไปรษณยี ์และเพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์
เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใต้
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ 
โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดงักล่าวทีส่ำนักงานของบรษิัทจัดการ หรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุนและชำระเงินผ่านไปรษณีย์: -  
  
หมายเหตุเพิม่เตมิวิธกีารซื้อและชำระเงินคา่ซื้อหนว่ยลงทุน:  
  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละช่องทางดังล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้ส่ังซื้อ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในแตล่ะช่องทาง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 7 วันทำการก่อนการเปล่ียนแปลง แก้ไข 
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หรือปรับปรุง โดยจัดใหม้ีข้อมูลเรือ่งดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
  
2.3 ราคาขายหน่วยลงทุน:  
บริษัทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุน (วันทำรายการซื้อหน่วยลงทุน) น้ันเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ส่ังซื้อจะได้รับ โดย ราคาขายหนว่ยลงทุน จะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อ
ขายหรือวันทำการซื้อหน่วยลงทนุน้ัน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึง่บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นเรื่อง “ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" เว้นแตใ่นกรณีท่ีไม่สามารถนำค่าส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทนุได้  
  
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
  
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่ังซื้อ :  
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่ังซื้อตามจำนวนเงนิท่ีส่ังซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระเงินเตม็จำนวนแล้ว โดยคำนวณจาก
จำนวนเงินท่ีส่ังซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนดังกลา่ว หารดว้ย ราคาขายหนว่ยลงทนุโดยใช้หลักการคำนวณ ตามเรือ่ง 
“ราคาขายหน่วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนน้ันมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
  
บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินจิของบริษัทจดัการ  
  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจดัสรร “ส่ังซื้อก่อน ไดก้่อน” (First Come First Serve) โดย
ข้อมูลการสั่งซื้อในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บรษิัทจัดการได้รับคำส่ังซื้อและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
เข้าในระบบของบรษิัทจัดการ โดยผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนท่ีได้สั่งซื้อภายหลังจากที่บริษัทจดัการได้รับ
ชำระเงินคา่ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เต็มจำนวนและครบถ้วนแล้ว  
  
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่ังซื้อและท่ีสามารถจัดสรรให้แก่ผู้ส่ังซื้อได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนมีเศษ
เหลือน้อยกวา่จำนวนส่ังซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำทีก่ำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธกีารท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร  
  
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือ
แก้ไขเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่ วยงานที่ มี อำนาจประกาศกำหนด ผู้ถื อหน่ วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษั ทจั ด การสาม ารถ เปิ ด เผยข้อมู ลของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้  
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
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2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ท่ีรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจ
ร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก  
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจร้องขอ  
โดยที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท  ( Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน  www.kkpfg.com/ 
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แ ก่  
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงิน
อื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการ
ร้องขอ ให้ แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่ างประเทศ  และ/หรือคู่ สัญ ญ าต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง  
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่ สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
(ถ้ามี)  ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
 
ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection 
 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า และบริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้ส่ังซื้อตามวิธกีารรับเงินคา่ขายคืน
หน่วยลงทุนท่ีผู้ส่ังซื้อระบุไวใ้นการเปิดบัญชีกองทุน หรือในใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี)  
 
(2) ในกรณีท่ีจำนวนเงินท่ีระบุในคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินท่ีส่ังซื้อหน่วยลงทุน บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ตามจำนวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าส่ังซื้อหนว่ยลงทุนจรงิหรือเขา้บัญชตีามทีบ่ริษัทจัดการกำหนดเป็นเกณฑ์  
(3) กรณีที่ผู้ส่ังซื้อชำระเงินคา่ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายในเวลาทีก่ำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนใหต้ามราคาขายหน่วยลงทุนตามหลักการคำนวณตามเรื่อง 
“ราคาขายหน่วยลงทุน” สำหรับกรณีที่ชำระเงินคา่ส่ังซื้อหนว่ยลงทนุด้วยวิธีเดียวกันนี้ภายหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซือ้ขาย 
ให้ถือวา่เป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทนุในวันทำการซื้อขายถัดไป  
(4)ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างสำนักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ในวัน
ทำการซื้อขายถัดจากวันที่ส่ังซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถอืว่าผู้ส่ังซื้อทำการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่เรียกเกบ็เงินได้ใน
ราคาขายหนว่ยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการท่ีเรียกเก็บเงินได้  
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(5) ในกรณทีี่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเชค็หรือดราฟต์ บริษทัจัดการขอสงวนสิทธใินการดำเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้นและแจ้งให้
ผู้ส่ังซื้อทราบทางโทรศัพท์  
(6) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหนว่ยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมรกิาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา 
หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมถีิ่นที่อยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มขีึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใหก้ับบุคคลที่
กล่าวมาขา้งต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า  
  
2.5 การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่ังซื้อ:  
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทุนดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่ังซื้อ ในวันทำการถดัจากวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวนั้นโดยใช้หลักการคำนวณตามเรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และเรื่อง “การจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ับผู้ส่ังซื้อ” เว้นแต่เข้า
ข่ายกรณีตามเรื่อง “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง”  
  
2.6 การคืนเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อและจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ส่ังซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามหลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการส่ังซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อ
การจดัสรร บริษัทจัดการจะพจิารณาจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูต่ามสัดสว่นจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ส่ังซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro 
Rata) ทั้งนี้ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ให้ผู้ส่ังซื้อตามวธิีการรับเงินคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนที่ผู้ส่ังซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 15 วันนับตั้งแตว่ันท่ีส่ังซื้อหนว่ยลงทุน  
  
2.7 ข้อจำกัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน:  
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทนุ โดย
บริษัทจัดการจะพจิารณาจากมูลค่าการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนและ/หรอืระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยูก่่อนแล้วเป็นสำคัญ  
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุน และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ
ยกเลิกคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผูล้งทุนในกรณีท่ีกองทุนหลัก ปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนนิการตามคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุน และ/หรือ
ยกเลิกคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  
(3) บริษัทจัดการอาจหยดุรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวได้ เมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่ในบางสถานการณ์หากมกีาร
รับคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจดัการกองทุน และ/หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/
หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนเป็นการชั่วคราว และกำหนดการเปิดรับคำส่ังซือ้หน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ ให้ผู้ลงทุน/ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจัดใหม้ีข้อมูลเรื่องดงักล่าวที่สำนกังานของบริษัทจัดการ หรือสำนกังาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  
  
เงื่อนไขอื่น ๆ:  
1.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงกำหนดการในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิม่เติม วิธีการซื้อและการชำระเงินค่า
ส่ังซื้อหน่วยลงทุน และรายละเอยีดอื่น ๆ ในข้อ 6. ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
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แล้ว และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนกังานของบรษิัทจัดการหรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
2.เว้นแต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิดบัญชีกองทนุ เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตั้งแตว่ันทำการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดิเผยการไม่รับเปดิบญัชีกองทุนขา้งต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจัดการ
กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีได้เปิดบัญชีกองทุนไวก้ับบริษัทจดัการก่อนหนา้วันท่ีบริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิม่เตมิ สามารถทำ
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกต ิ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหนว่ยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจดัการ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบริษัท
จัดการจะเปดิเผยเรื่องการไม่เสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการในหนงัสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือจัดให้มี
ข้อมูลเรื่องดงักลา่วที่สำนกังานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษทัจัดการกำหนด  
  
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมกีารลงทุนในตา่งประเทศ ซึง่วันหยดุทำการของกองทุนหลักที่กองทนุไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการ
ของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำส่ังซื้อ/ขายคืน/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 
 
3. การส่ังซื้อหนว่ยลงทุน :  
ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า  
 
การรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ :  
1. ช่องทางการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน :  
- Internet 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สมำ่เสมอ ,ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิม่เติม  
 
2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดงักล่าวข้างต้น ซึง่จะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑข์องสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยแลว้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิม่ประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจดัการ
จะแจง้และ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมลูเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัท
จัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  
1. ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
- Internet 
- บริษัทจัดการ 
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- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สมำ่เสมอ ,ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิม่เติม  
 
2. รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิม่เติม :  
บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถา้ม)ี ได้ตามวิธกีารท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการเทา่นั้น  
 
บริษัทจัดการมวีัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชนข์องพลเมืองสหรัฐอเมรกิาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกตมิีถิ่นท่ีอยูใ่น
สหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัใหม้ีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัท
จัดการจึงขอสงวนสิทธใินการท่ีจะไม่เสนอขายหรือระงับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลทีก่ล่าวมา
ข้างต้น  
 
“การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุน
หน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง ภายหลังหกัคา่ธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี แล้วนำไปชำระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  
 
2.1 วิธีการในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน:  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ตามวนัและเวลาในเรื่อง “วันและเวลาในการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอยีดตา่ง ๆ ในคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ระบุชื่อกองทนุต้นทาง ระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางทีต่้องการสับเปล่ียน ตามที่บริษัทจดัการกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 
และนำไปยื่นกับบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วย
ลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำส่ังสับเปล่ียนกองทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการส่ังสับเปล่ียนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังนี้ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนน้ัน ให้แก่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทกุฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันท่ีมกีารส่งคำส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนิกสอ์ื่นน้ัน ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่
ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบับและบริษัทจัดการหรือ
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนิกส์อื่นน้ันแล้ว บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือวา่ผู้ถือหน่วยลงทุนไดใ้ห้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการ
ดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว  
 
หากข้อมูลในการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไมค่รบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้นของข้อมลูดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทนุ บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบัคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการรับ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
  
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นทีจ่ะมกีารกำหนดหรือ
แก้ไขเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่วยงานท่ีมีอำนาจประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บรษิัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนตา่งประเทศหรือคู่สัญญาตา่งประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอยีดดงันี้  
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานท่ีเกดิ ที่อยู่ ของผู้ถอืหน่วยลงทุน  
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสอืเดินทาง ท่ีรับรองสำเนาถกูต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการทำความรู้จกัตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุนตา่งประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาตา่งประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจ
ร้องขอ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก  
4. ข้อมูลอื่นตามทีก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกับกองทนุหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาตา่งประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจร้องขอ  
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตวัของบริษทั (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่ 
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนตา่งประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกับกองทุนหลักหรือกองทนุ
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาตา่งประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องคา่เสียหาย หรือค่าใชจ้่าย หรือเงิน
อื่นใดจากบรษิัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการท่ีบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลขา้งต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษทัจัดการ
ร้องขอ ให้แกก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุนตา่งประเทศ และ/หรือคู่สัญญาตา่งประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกองทุนหลักหรือกองทุนตา่งประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบวา่ มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไมเ่พียงพอตามทีค่ณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และท่ีมกีารแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับกองทุนรวม 
(ถ้ามี)  ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอยา่งอื่น 
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ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection 
  
(1) กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทาง  
(ก) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกวา่ “การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือท้ังหมดที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงนิท่ีได้จากการเลิกกองทุนนี้ ภายหลัง
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถา้มี) เพื่อนำไปชำระคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้
การบริหารจดัการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ได้ในระหว่างวันและเวลาที่บรษิัทจัดการเปิดรับ
คำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจดัการอาจกำหนด
เพิ่มเติม  
(ข) ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนท่ีเป็นไปตามมูลคา่ขั้นต่ำ/
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ” เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื่น  
(ค) ในกรณีท่ีจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปล่ียนตามใบคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนน้ันมากกวา่จำนวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทนุต้นทางที่ปรากฎอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าที่ปรากฎอยูใ่นรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนั้น  
อย่างไรกต็าม หากจำนวนเงินท่ีคำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไมเ่พียงพอท่ีจะนำไปซื้อหน่วยลงทนุขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทนุ
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแตว่ันคำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยดุทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนตา่งประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกจิการจัดการกองทุนรวม  
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT 
FEE) (ถา้ม)ี ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนำไปชำระคา่ซื้อหนว่ยลงทุนของ
กองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)  
(จ) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการและ
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการท่ีสมบูรณ์และใช้อา้งองิได้  
(2) กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง  
(ก) สำหรับผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกวา่ “การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 
(SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือท้ังหมดที่ไดจ้ากการขายคืนหนว่ยลงทุน หรือเงินท่ีได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหาร
จัดการของบรษิัทจัดการ (กองทนุต้นทาง) ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี เพื่อนำมา
ชำระคา่ซื้อหนว่ยลงทุนของกองทนุน้ี สามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดใหเ้ปน็วันเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” และ/หรือวันและเวลาที่
บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิม่เตมิ  
(ข) ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยจำนวนท่ีเป็นไปตามมูลคา่ขั้นตำ่ของการ
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ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเปน็อย่างอื่น  
(ค) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) 
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีประสงค์จะซื้อหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือท้ังหมดที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเงินท่ีไดจ้ากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจดัการ เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  
(ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการท่ีสมบูรณ์และใช้อ้างองิได้  
(จ) ในกรณีท่ีจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปล่ียนตามใบคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนน้ันมากกวา่จำนวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทนุต้นทางที่ปรากฎอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าที่ปรากฎอยูใ่นรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนั้น  
อย่างไรกต็าม หากจำนวนเงินท่ีคำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไมเ่พียงพอท่ีจะนำไปซื้อหน่วยลงทนุขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทนุ
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแตว่ันคำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยดุทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนตา่งประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกจิการจัดการกองทุนรวม  
 
2.2 ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน:  
(1) กรณีที่กองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  
การกำหนดราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนของวันทำการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถา้ม)ี  
(2) กรณีที่กองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
การกำหนดราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (เขา้) กองทุน จะใชมู้ลคา่หน่วยลงทุนที่ใชเ้พื่อคำนวณราคาขายของวันทำการของกองทุนปลายทาง
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะไดร้ับเงินจากการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนยีมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง (ถ้าม)ี  
 
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักลา่วข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  
 
2.3 วันและเวลาการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน:  
(1) กรณีที่กองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) ได้ตามระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
(2) กรณีที่กองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (เข้า) ได้ตามระยะเวลาในการเสนอขายหนว่ยลงทุน  
 
ในกรณีท่ีวันดังกลา่วตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย
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ที่เกี่ยวข้องมีคำส่ังใหเ้ป็นวันหยดุทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัท
จัดการจะเล่ือนการวันทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ระยะเวลาหรือกำหนดการในการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุจะ
เป็นไปตามตารางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าเงินขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทนุต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน หรือราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมใิห้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดยีวกับธุรกิจการจดัการกองทนุรวม ของกองทุนต้นทาง อยา่งไรก็ตาม 
ในกรณีท่ีวันชำระเงินคา่เงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยดุทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจดัการจะทำ
รายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทนุปลายทางในวันทำการซื้อขายถดัไป ซึ่งอาจเกินกวา่ 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนตา่งประเทศทีม่ีลักษณะในทำนองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทุนรวมของกองทุนต้นทางได้  
 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บรษิัทจัดการเปิดรับคำส่ังซื้อ ขายคืน สับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน หรือทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บรษิัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด บริษทัจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกลา่วได้ โดยบริษัทจัดการจะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถดัไป  
 
2.4 กรณีที่เป็นการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหนว่ยลงทุน (ถ้ามี)  
(1) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนต้นทาง จะใช้มูลคา่หน่วยลงทุนท่ีใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคนืของวันทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ
หน่วยลงทุนต้นทาง หักด้วย คา่ธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง (ถา้ม)ี  
 
(2) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพือ่คำนวณราคาขายของวันทำการของหน่วยลงทุนปลายทาง
ก่อนวันที่หน่วยลงทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากหนว่ยลงทุนต้นทาง บวกดว้ย คา่ธรรมเนยีมการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี)  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทำรายการสับเปล่ียนระหว่างหน่วยลงทุนได้ในอนาคต รวมถึงสงวนสิทธิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงกำหนดการในการสับเปล่ียนระหว่างชนดิหน่วยลงทนุ และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธกีารในการสับเปล่ียนระหวา่งชนิดหน่วย
ลงทุนในภายหลัง และ/หรือในรายละเอียดการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน รวมถงึบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน เป็นการชัว่คราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก  
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจดัใหม้ีข้อมูลเรื่องดังกล่าวทีส่ำนักงาน
ของบริษัทจดัการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
เงื่อนไขอื่น ๆ :  
1) บริษัทจัดการอาจกำหนดช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมจากเรื่อง “ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน” เพื่อเป็นการอำนวยความ
สะดวก/เพิม่ประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารท่ีบริษัทจดัการ
กำหนด ภายใต้หลักเกณฑข์องสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
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จะแจง้และ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมลูเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัท
จัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงกำหนดการในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธกีารสับเปล่ียนและการ
ชำระเงินคา่สับเปล่ียน (ถา้ม)ี และรายละเอยีดอื่น ๆ ในเรื่อง “การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน” ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีข้อมลูเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจดัการกองทุน 
โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/ความถีข่องการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นหลัก 
ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทุนท่ีถือหน่วยลงทุนอยูก่่อนแล้วเป็นสำคัญ  
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
และ/หรือยกเลิกคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณีท่ีกองทุนหลัก ปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำส่ังซื้อหน่วย
ลงทุน คำสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคำส่ังสับเปล่ียนเขา้หน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็น
ว่าในบางสถานการณ์หากมีการรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการ
กองทุน และ/หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ
กำหนดการเปดิรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบ โดยจัดให้มีขอ้มูลเรื่องดงักล่าวสำนักงานของบริษัท
จัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านชอ่งทางบริษัทจดัการ เว้นแต่บริษทัจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดย
บริษัทจัดการจะเปิดเผยเรื่องการไม่เสนอขายหนว่ยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการในหนงัสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวธิีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด 
7) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิดบัญชกีองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตั้งแตว่ันทำการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดิเผยการไม่รับเปดิบญัชีกองทุนขา้งต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีได้เปิดบัญชีกองทุนไวก้ับบริษัทจดัการก่อนหนา้วันท่ีบริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิม่เตมิ สามารถทำ
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกต ิ
 
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมกีารลงทุนในตา่งประเทศ ซึง่วันหยดุทำการของกองทุนหลักที่กองทนุไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการ
ของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำส่ังซื้อ/ขายคืน/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน  
 
ข้อกำหนดอื่น ๆ :  

• การดำรงเงินกองทุนของบรษิัทจดัการ  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วย
หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะ
เปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่นเขา้จัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธขีอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอ
มติโดยเสียงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่หน่ึงของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ำหน่ายได้แล้ว
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ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตว่ันท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถงึการไม่สามารถดำรงความเพยีงพอของเงินกองทุน
ดังกล่าว ท้ังนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคดัเลือกบรษิัทจัดการรายใหมจ่ะคำนึงถงึประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนเป็นสำคญั และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จา่ย
เกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ยดงักลา่ว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษทัจัดการจะดำเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป  
 

• การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)  
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าว
ในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมมีูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
(2) ต้องไมม่ีพฤตกิรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์
จากบคุคลดงักล่าว (Churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แกก่องทุนที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความ
เป็นธรรมและคำนงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นดว้ย  
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่
ไม่พึงกระทำ เว้นแตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจดัให้แกบ่ริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ  
 

• การกู้ยมืเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  
บริษัทจัดการอาจกูย้ืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑเ์งื่อนไข และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ดงัต่อไปนี้  
 
(1) กู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้เฉพาะมเีหตุจำเป็นต้องเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็นการ
ชั่วคราว  
(2) อัตราส่วนการกูย้ืมเงินและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ณ ส้ินวันใด เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่การเกินอตัราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยมืเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื้อคืนเพิม่เตมิ  
(3) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบันและไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนนั้น  
(4) การทำธุรกรรมการขายโดยมสัีญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดยศูนยซ์ื้อขาย
ตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกดั (มหาชน) แล้วแต่กรณี หรือใช้สญัญามาตรฐานตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ  
(5) ระยะเวลาการชำระหนี้ตามสญัญากู้ยมืเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องไมเ่กิน 90 วัน  
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• การทำความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)  
บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม
จากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมาย
หรือตามที่หน่วยงานท่ีมีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ท้ังนีเ้พื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการ
ตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทัง้นี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จัก
ตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเกีย่วกบัการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ 
(CDD) ให้บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการ
ฟอกเงินดังกลา่ว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิด
บัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการ
ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง  
 

• การนำส่ง/ตอบรับ/เผยแพร่ ข้อมลู ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกองทุน และ/หรือจดหมายถึงผู้ถือหนว่ยลงทุน  
เนื่องดว้ยกองทุนนี้เป็นกองทุนเปดิที่ระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจงึอาจพิจารณานำส่ง/เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
รายงานตา่ง ๆ ที่เกีย่วข้องกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจดัการตา่ง ๆ สำหรับผู้ลงทุน/ ผู้ถือหน่วยลงทุนกลุ่มดังกล่าวที่ระบุ
สถานท่ีติดต่อในประเทศ ทั้งนี้ไมร่วมถงึผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทีน่อกเหนือจากระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
การเปล่ียนแปลงสถานท่ีตดิต่อใหม่เป็นสถานท่ีติดต่อในตา่งประเทศ เว้นแต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ เพื่อความ
อำนวยความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใชจ้่ายการนำส่ง และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ อนึ่ง บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธใินการปรับเปล่ียน/แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการนำส่ง เผยแพร่ รวมถึงอาจจดัใหม้ีรูปแบบการตอบรับ
ข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยในการ
ดำเนินการดงักล่าวบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ  
อนึ่ง ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือลงทุน อาทิ กรณแีก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดย
บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต  
 

• ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดียวกัน  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกวา่ 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมรกิัน
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกีย่วกับบัญชีของบุคคลที่อยูใ่นบังคับต้องเสีย
ภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้
ซึ่งมถีิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ังปรากฎด้วยวา่ในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศ
กำลังดำเนินการออกกฎหมายทีม่ีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดังกลา่วว่า “กฎหมายตา่งประเทศที่เกีย่วข้อง”)  
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กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูกำหนดใหต้้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสัญชาตอิเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา 
และรวมถงึหน้าทีใ่นการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
 
ภายใตข้้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเ่ข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญในสองกรณี คือ  
(1) ต้องถกูหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเริ่มตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ที่เข้ารว่มผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จา่ยดงักล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงิน
หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบรษิัทจัดการ ซึง่อาจทำใหก้องทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/
หรือดำเนินการลงทุนได้อยา่งไมม่ีประสิทธิภาพ รวมถงึอาจทำใหผู้้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  
 
เพื่อมิให้บรษิัทจัดการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพือ่ให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์
ของกฎหมายตา่งประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้  
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกำหนด) ใหค้ำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ใน
บัญชีทั้งหมดของผู้ถือหนว่ยลงทนุน้ันกับบริษัทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสอืแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัขอ้ที่กำหนดไวใ้นแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจง้ปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลท่ีเคยให้ไวม้ีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถงึ
นำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดงักลา่ว  
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายตา่งประเทศที่เกีย่วข้อง  
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เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชนเ์พิ่มขึ้นหากมกีารดำเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บรษิัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดำเนินการอยา่งใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนดงักลา่ว
รับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือไดด้ำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในคำขอเปิดบัญชี  
(1) ไม่รับคำส่ังซื้อ/ สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหนว่ยลงทุนดังกล่าว  
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคา่หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าว  
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จา่ยจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนราย
นั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไมข่ัดกับกฎหมายของประเทศไทย  
(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชนเ์พิ่มขึ้น 
หากมกีารดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้งข้างต้น  
 
การดำเนินการดงักล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเล่ียง
มิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่เกีย่วข้องอันจะทำ
ให้กองทุนอาจต้องถกูหัก ณ ที่จา่ย หรือถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ล่าวแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบตัิบริษัทจัดการจะเลือก
ดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกำหนด)เทา่นั้น  
 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไวข้้างต้น 
บริษัทจัดการ(รวมถงึผู้ที่เกีย่วข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสง่ข้อมูลของผู้ถือหน่วย
ลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนนิการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหนว่ยลงทุน  
 

• การควบรวมกองทุน  
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
ทั้งนี้ กองทุนอาจควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รับมติของผู้ถือหนว่ยลงทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี เว้นแต่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 
หน่วยงานท่ีมีอำนาจประกาศกำหนดเพิ่มเติม  
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk 
spectrum) เดยีวกัน บรษิัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสียงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม
ดังกล่าว  
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk 
spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม
ดังกล่าว  
 
การขอมติของผู้ถือหนว่ยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจัดการกองทุนรวมกำหนดรายละเอยีดของโครงการและข้อผูกพันใหม่ หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทนุรวมเดมิหรือกองทุนรวมที่โอน
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ไปในคราวเดยีวกันด้วย  
 
ในการรวมกองทุนรวมปิดกับกองทุนรวมปิด หรือกองทุนรวมปิดกบักองทุนรวมเปิด หากมีผลให้กองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุน
รวมเปดิ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอนดังกล่าวเพื่อเปล่ียนสภาพกองทุนรวมจาก
กองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปดิด้วย และหากได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑใ์นวรรคหน่ึง ให้ถือว่าได้รับมติของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการเปล่ียนสภาพกองทุนรวมตามประกาศสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกีย่วข้อง แล้ว  
2. การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุนและการจัดประชมุ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนรวมอยา่งน้อย
ดังต่อไปนี้ ให้ชดัเจนไว้ในหนงัสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติดงักล่าว  
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวมกองทุนรวม ซึง่จะต้องแสดง
รายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถา้มี) มูลค่ายตุิธรรมของ
หลักทรัพย์ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกจิการท่ีดำเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามที่สมาคมกำหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนกังาน มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดทา้ยของสัปดาห์ล่าสดุ และ  
ผลการดำเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวม และลักษณะที่จะ
เปล่ียนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนรวมแลว้ โดยต้องมีรายละเอียดเกีย่วกับประเภทและวตัถุประสงค์ของโครงการ นโยบายการ
ลงทุน และค่าใช้จา่ยที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งน้อย  
(3) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลา ในการควบรวมกองทุนรวม  
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม  
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทนุรวม ประมาณการ  
ฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน  
(6) การดำเนินการเกี่ยวกับการจา่ยเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุนรวม  
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการควบรวมกองทุนรวม (ถ้าม)ี  
(7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุนรวมที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ  
กองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น คา่ใช้จา่ยในการชำระบัญชี เป็นต้น  
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมกีารควบรวมกองทุนรวม เช่น ค่าใชจ้่าย ความเส่ียง  
หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องไมม่ีลักษณะที่เกินความจริง  
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่ผู้ถือหนว่ยลงทุนไดม้อบหมายให้บริษัทจัดการดำเนนิการให้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผู้ถือหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้ตามคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวมที่ได้รับไว้แล้ว  
 
3. ในช่วงระยะเวลานับแตว่ันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนรวมถึงวันที่มีการควบรวม กองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รับไว้แล้ว 



  

กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์                                                                                         หน้า 110 

หรืออาจหยุดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
 
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำรายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทำการสุดทา้ยของแต่ละ
สัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีในการซือ้ขาย หน่วยลงทุนข้างต้น
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  
 
เงื่อนไขอื่น ๆ  
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่ผู้ถือหนว่ยลงทุนไดม้อบหมายให้บริษัทจัดการดำเนนิการให้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผู้ถือหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้  
 

• กองทุนรวมอาจเขา้ทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเข้าทำสัญญากับบคุคลบุคคลที่เกี่ยวข้องบรษิัทจัดการ
จะดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด  
 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่เติมโครงการ
ดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแลว้ ท้ังนี้ การแก้ไขเพิ่มเตมิรายละเอียด
โครงการกองทุนดงักล่าวมวีัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  
 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง
บริษัทจัดการ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื่น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยเรื่องการไม่เสนอขายหน่วยลงทุนผ่าน
ช่องทางบริษัทจัดการในหนงัสือชีช้วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน และ/หรือ ตามวิธกีารอื่นใดทีบ่ริษัทจัดการกำหนด  
 

• เว้นแต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิดบัญชกีองทุน เพื่อเป็นลูกคา้ในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิม่เตมิ ตั้งแต่วันทำการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนขา้งต้น ใน
หนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือตดิประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ท้ังนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไวก้ับบริษัทจดัการกอ่นหน้าวันท่ีบริษัทจัดการไม่รับ
เปิดบัญชกีองทุนเพิม่เติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจดัการได้ตามปกติ 
 

• ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหนว่ยลงทนุควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)  
บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการท่ีเกีย่วข้องกับกรมธรรมป์ระกันชีวติควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต 
โดยบริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดงักล่าวที่
สำนกังานของบรษิัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
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บริษัทประกันชวีิตอาจจะใชว้ิธีการซื้อขายหนว่ยลงทุนแบบไมเ่ปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)  
 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือที่เรียกวา่กรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุนได้
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชวีิต หรือ ตัวแทนหรือนายหนา้ประกันชวีิตที่บริษัทประกันชีวติกำหนด 
ทั้งนี้ การซื้อขายหนว่ยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียง
อย่างเดยีว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรมป์ระกันชีวติควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกันชีวติควบการลงทุนก่อนตดัสินใจ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการท่ีเกีย่วข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) 
หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไมถ่ือวา่เป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงแล้ว ท้ังนี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วัน โดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื่องดงักลา่ว ณ สำนักงานของบริษัทจดัการและบริษัทประกันชีวติ หรือในเว็บไซต์ของบริษทัจัดการ  
 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิตมี ดังนี้  
 
(1) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อหนว่ยลงทุน มูลคา่ขั้นตำ่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ และ
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ:  
เนื่องจากแบบประกันชีวติควบการลงทุน มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน ท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้สทิธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น 
การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการส่ังซื้อหนว่ยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปล่ียนกองทุนระหว่าง
สัญญา ซึ่งแบบประกันชีวติควบการลงทุนนี้มคี่าใช้จา่ยทีเ่กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชวีิต เช่น คา่การประกันภัย เป็นต้น ดงันั้น 
การส่ังซื้อขายหนว่ยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิตจึงมขี้อกำหนดในเรื่องมูลคา่ขั้นตำ่ของการส่ังซือ้หน่วยลงทุน มูลคา่ขั้นตำ่ของ
การส่ังขายคืน จำนวนหน่วยลงทนุขั้นต่ำของการส่ังขายคืน มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ และจำนวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ ซึง่อาจแตกต่างจากการซื้อขายหนว่ยลงทุนเพียงอย่างเดยีว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติควบการ
ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดงักล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดัทำโดยบริษัท
ประกันชีวติ  
 
(2) การเสนอขายหนว่ยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิต :  
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุนผ่านบริษทัประกันชีวิต หรือตวัแทนหรือ
นายหน้าประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวติกำหนด โดยสามารถชำระเป็นเงินสด 
แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารท่ีบริษัทประกันชวีิตกำหนด หรือวิธี
อื่นท่ีบริษัทประกันชีวติกำหนด ทัง้นี้ บริษัทประกันชวีิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการส่ังซื้อหนว่ยลงทุน วันและเวลาทำการในการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการส่ังซื้อ วิธกีารชำระเงินเพิม่เตมิ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชวีติ และ/หรือเอกสารการเสนอ
ขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวติ โดยระยะเวลาในการส่ังซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่
กำหนดไวใ้นโครงการกองทุน โดยคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมือ่บริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบรษิัท
ประกันชีวติแล้ว และเมือ่รายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนนเสร็จสิ้นสมบรูณ์แล้ว ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการส่ังซื้อ
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หน่วยลงทุนได้ไม่วา่กรณใีดทัง้ส้ิน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชวีิต  
 
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุน หาก
พบว่าคำส่ังดงักลา่วหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าขา่ยลักษณะการกระทำผิดการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตาม
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงือ่นไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวติมีข้อสงวน
สิทธิในการพิจารณารับประกัน  
 
(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทัง้นี้ บริษัทประกันชวีิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคนืหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหนว่ยลงทุน วันและเวลา
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่เติมตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชวีิตและ/หรือ
เอกสารการเสนอขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชวีิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่
กำหนดไวใ้นโครงการกองทุน และคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจดัการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน และ
เมื่อรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทนุน้ันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคำสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนได้
ไม่ว่ากรณใีดทัง้ส้ิน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหนว่ยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทประกันชวีิตกำหนด โดยใชแ้บบฟอร์มของบริษัทประกันชีวติ ระบุจำนวนขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับผู้
ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุนที่มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับ
บริษัทประกันชวีิต ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวันหยดุทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชวีิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับจากบรษิัทจัดการให้กับผู้
ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชวีิตภายใน 5 วันทำการนับแตว่ันคำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ 
หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นับรวมวันหยดุทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนตา่งประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกบัธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรอืเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ประกาศกำหนด 
หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธกีารชำระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนซึง่เป็นไปตามที่บริษัทประกันชวีิตกำหนด
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุน  
 
(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ บริษัทประกันชวีิตจะส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำคา่
ขายคืนหนว่ยลงทุนมาชำระคา่การประกันภัย ค่าใชจ้่ายในการดำเนินการ และคา่ธรรมเนยีมในการบริหารกรมธรรม์ หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราทีก่ำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจตำ่กว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดย
บริษัทประกันชวีิตจะสรุปคา่ใช้จา่ยดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุนเป็นรายปี 
ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกัน
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ชีวิตกำหนด  
 
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุนส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุน 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทประกันชวีิต และบริษัทประกันชีวติจะ
เป็นผู้ออกใบยืนยันการส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหนว่ยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุน ภายใน 15 วัน
ทำการ นับตัง้แตว่ันถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บรษิัทประกันชวีิตกำหนดทั้งนี้ บริษัทจดัการหรือนาย
ทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกันชวีิตควบการ
ลงทุนโดยตรง  
 
(5) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวติ ตาม
จำนวนขั้นต่ำจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำส่ังตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชวีิตกำหนด  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติควบการ
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้รมธรรม์ประกันชวีิตตามที่บริษทัประกันชีวิตกำหนดไว้เทา่นั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่าน
บริษัทประกันชวีิต การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวติขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
หน่ึง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปดิปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชวีติจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่า
ขายคืนหนว่ยลงทุนกองทุนเปดิตน้ทาง ซึง่ได้หักคา่ธรรมเนยีมการขายคืนหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระคา่ซื้อหนว่ยลงทุน
กองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนนิการอื่นใดเพื่อให้เกดิรายการดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ ซึง่กำหนดโดยบรษิัทประกันชวีิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี ้ 
(1) การสับเปล่ียนกองทุน คือ การสับเปล่ียนจากกองทุนเปดิต้นทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหน่ึง
หรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนเป็นครั้งคราว  
(2) การสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมตัิ คือ การสับเปล่ียนกองทุนเป็นประจำตามคำส่ังที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนแสดง
ความประสงค์  
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำส่ังในแบบฟอรม์ที่บริษัทประกันชวีิตกำหนด ให้
มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผู้่ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ข้างต้นเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุน ซึ่งอาจ
เปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่ับบริษัทประกันชีวติแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว  
 
บริษัทประกันชวีิตอาจระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวติเห็นว่าไม่
เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นตำ่ที่
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บริษัทประกันชวีิตกำหนดในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทประกันชวีิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับแต่
วันท่ีได้ดำเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวติกำหนด สำหรับกรณกีารสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชวีิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำส่ังครั้งแรก และ/หรือสรุปใน
รายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวติกำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชวีิต
ควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางที่บรษิัทประกันชีวติกำหนด  
 
(6) การจดัส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุน:  
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอืน่ใด ซึง่บริษัทจดัการจัดส่งให้กับ
บริษัทประกันชวีิต หรือบริษัทจดัการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกัน
ชีวิตเข้าถึงข้อมูลน้ันได้ และบริษทัประกันชีวิตจะดำเนินการจดัส่งให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุน
ต่อไป  
 
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุน บริษัทประกันชวีิตจะจัดส่ง
รายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นรายปี ท้ังนี้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุนสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเงินดังกลา่วตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวติกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจาก
บริษัทประกันชวีิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชวีิตกำหนด  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนขอสงวนสิทธิท่ีจะไมจ่ัดส่งเอกสารดังกลา่วขา้งต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์
ประกันชีวติควบการลงทุนโดยตรง  
 
(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดียว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวติกำหนด ดังนี้  
(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณใีดทัง้ส้ิน  
(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  
(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 
วันหลังจากวันท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวติ โดยบริษัทประกันชีวติจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน  
(7.4) สิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีแตกตา่งเมื่อซื้อหนว่ยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิต เนื่องจากบริษัทประกันชวีิตจะทำหน้าทีเ่ป็น
ตัวแทนในการรวบรวม และนำสง่คำส่ังซื้อ และขายหนว่ยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษทัประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อ
ที่แท้จริงของผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบัข้อมูลกองทุนอาจมคีวามล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจดัการ
โดยตรง เป็นต้น  
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม  
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการจากฝา่ยขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ  
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(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหง่ที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกันชีวติที่เสนอขายโดยบริษทั
ประกันชีวตินั้น  
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบรษิัทจดัการ บริษัทประกันชีวติ รวมทั้งชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจำตัวของฝ่าย
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ  
(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูเกี่ยวกับความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนน้ัน ตลอดจน
รับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  
(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเทจ็จรงิที่มีผลกระทบอย่างมีนยัสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนหรือต่อการตดัสินใจในการ
ลงทุน เช่น การขายหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูใ่นขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 
เป็นต้น  
(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น คา่ธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหนว่ย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น  
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านชอ่งทางการรับเรื่องร้องเรียนตามทีบ่ริษัทกำหนด  
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบยีบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น  
 
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจดัการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุน:  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (FRONT-END FEE) : ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี  
 
ทั้งนี้ บริษัทประกันชวีิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จา่ยอื่น ๆ เพิม่เตมิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชวีิตกำหนด  
 
(9) อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ 
โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุนแล้ว ท้ังนี้ กรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วัน โดยจัดใหม้ีข้อมูลเรื่องดงักล่าวที่ทำ
การของบรษิัทจดัการและ/หรือบริษัทประกันชวีิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจง้ให้สำนกังานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดให้บริการส่ังซื้อขายสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เนต็ของบริษัทจัดการสำหรับบริษัท
ประกันชีวติ ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ สำหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบรษิัทประกันชวีิตนั้น (ตามคำจำกดัความตามในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการน้ี) 
โดยหากจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยจัดใหม้ีข้อมูล
เรื่องดงักล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
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• ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จ้งไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทุนรวมจะอา้งองิที่อยู่ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมลิำเนาเพื่อการวางทรัพยใ์นกรณทีี่ต้องมีการวางทรัพย์ 
 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธเิรียกให้บรษิัทจัดการจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไมเ่กินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตน
ถือ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบัประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหนว่ยลงทุนแต่ละ
ชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดว้ย  

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เปน็การแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยงัคงเป็นนิติบคุคลเดยีวเท่านั้น การแบ่งหน่วย
ลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนทีม่ีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของ
หน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนติิกรรม
อื่น  
 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจะแบ่งตามลักษณะที่สำนกังาน ก.ล.ต. อนุญาตใหด้ำเนินการได้ เช่น คา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยทีเ่รียก
เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน สิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล อัตราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน อัตราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วย
ลงทุน กรณีเงินท่ีรับโอนจากกองทุนสำรองเล้ียงชีพหรือเงินดงักล่าวพร้อมผลประโยชน์ท่ีรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพอื่น กรณีอื่นใดตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมต้องแสดงได้วา่การแบ่งชนดิหน่วย
ลงทุนดังกลา่วสามารถปฏิบัติไดจ้ริงและได้คำนึงถงึผลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดจะได้รับแล้ว ดงันั้นการแบ่งหน่วยลงทุนเป็นหลายชนิด ในบางกรณีจะทำให้ มูลคา่ทรัพย์สิน และหรือ ผลการ
ดำเนินงาน ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกตา่งกัน และหรือหน้าทีใ่นการชำระภาษีอากร ของผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่
ละชนิดแตกต่างกัน  
 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหนว่ยลงทุนชนิดที่ยงัไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิด
ต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่
อาจมคีวามต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอยีด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอยีดการ ให้บริการดังกล่าวก่อนวัน
เปล่ียนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใชใ้นการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 

• ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุรวมเพื่อการออม 
(1). สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน  
สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ถา้มี) ซึ่งผู้ลงทุนผู้ลงทุนมีหนา้ที่ต้องศึกษารายละเอียดไดจ้ากคูม่ือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออม  
(2)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน  
การลงทุนในหนว่ยลงทุนชนิดเพือ่การออม ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมือ่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดำเนินการ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไวค้รบถ้วนแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดงัต่อไปน้ี  
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(2.1) ศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนว่ยลงทุนให้ชดัเจนก่อนตัดสินใจลงทุน  
(2.2) ตรวจสอบการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร  
(2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดำเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร 
(3)  หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งมอบหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีอำนาจประกาศกำหนดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น 

 
บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอยา่งน้อยตามแบบที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานท่ีมี
อำนาจประกาศกำหนด โดยจะจดัส่งหนังสือดงักล่าวใหก้ับผู้ถือหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำ
ธุรกรรม การซื้อ หรือขาย หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ทัง้นี้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการจดัส่งหนังสือดงักลา่ว 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบลว่งหน้าผ่านทางเว็บไซต์อยา่งน้อย 1 วันทำการ 

 
(4)  หนังสือรับรองการโอน  
บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สำนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานท่ีมี
อำนาจประกาศกำหนด  

 
(5) การโอนหน่วยลงทุน  
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  
กรณีข้างต้น บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจำนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด  
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปล่ียน/เพิ่มเตมิวิธกีารโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม   

 
(6) แนวทางการใช้ดุลพินิจของบริษัทจัดการในการเลิกกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนส่วนข้อผูกพัน เรื่อง “การเลิกกองทุนรวม” 

 
(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเขา้หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษขีองการลงทุนในหน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออมหมดส้ินไปหรือเปล่ียนแปลงไป และ/
หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษเีปล่ียนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปดิเสนอขายหรือรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้า
หน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออมอกีครั้งหลังจากปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้เป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยบริษัทจดัการ
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จะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ เว้นแตก่รณีที่
เกิดจากปจัจยัที่ควบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจำเป็นและสมควร และ/หรือเหตุสุดวิสัย บริษัทจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว
โดยไม่ชักช้า 
 
(8) บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหนว่ยลงทุนของผู้ถือหน่วย รวมถงึจะจัดให้มีระบบงานใน
การขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะตอ้งจัดทำและส่งรายงานเกีย่วกับการลงทุน ในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยที่ขายคืนตามหลักเกณฑ์ที่
สมาคมกำหนด 
 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือยกเว้น มูลค่าขัน้ต่ำของการส่ังซื้อครัง้แรก มูลคา่ขั้นต่ำของการส่ังซื้อครัง้ถัดไป 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะจดัใหม้ีข้อมูลเรื่อง
ดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันกอ่นวันดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง รวมถึงลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทำให้มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีน้อย
กว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ตามที่กำหนดไว้ บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการขายคืนหนว่ยลงทุนท้ังจำนวน  
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