KKP GNP-H FUND
กองทุ น เปิ ด เคเคพี โกลบอล นิ ว เพอร์ ส เปกที ฟ เฮดจ์ ์
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND–HEDGED

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 5,000,000,000 บาท จานวนหน่วยลงทุน 500,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายครั้งแรกหน่วยละ 10 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทรำบ
กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND – HEDGED (KKP GNP-H FUND)
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คำเตือน/ข้อแนะนำ
ผลตอบแทนของกองทุ นเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่ กองทุน ลงทุน ดังนั้ น
หำกผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทำงลบจำกปั จจัยควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อำจส่งผลกระทบในทำงลบ
ต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอำจมีโอกำสได้รับเงินคืนน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรก
กองทุ น หลั ก มี ก ลยุ ท ธ์ ในกำรบริ ห ำรแบบเชิ งรุ ก (active management) กองทุ น จึ ง มี ค วำมเสี่ ย งที่ ก ลยุ ท ธ์ ก ำรลงทุ น
กำรคั ด เลื อ กและวิ เครำะห์ต รำสำรที่ ล งทุ น กำรบริห ำรควำมเสี่ ย ง อำจไม่ ได้ เป็ นไปตำมที่ ป ระเมิ น ไว้ หรื อ อำจท ำให้
ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็ นไปอย่ำงที่คำดหวัง
เนื่ องจำกกองทุน มีก ำรลงทุน ในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมีค วำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่ องเศรษฐกิจ กำรเมือ ง
และสังคม รวมถึงควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
กองทุ น เปิ ดเคเคพี โกลบอล นิ ว เพอร์ ส เปกที ฟ เฮดจ์ จะลงทุ น ในหรื อ มี ไว้ ซึ่ งสั ญ ญำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ ำเพื่ อ ป้ อ งกั น
ควำมเสี่ ยงด้ ำนอั ตรำแลกเปลี่ ย นเงิน ตรำต่ ำงประเทศของของเงิน ลงทุ น ในสกุล เงิ นเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งเป็ นสกุ ลเงิ น ฐำน
(Base Currency) ของหน่วยลงทุนของกองทุนหลักกลับมำเป็ นสกุลเงินบำทเกื อบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของ
มูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดี กองทุ นอำจมีควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ ทำกำรป้ องกัน
ควำมเสี่ ยงไว้ ซึ่งอำจท ำให้ ผู้ ลงทุ น ได้ รับผลขำดทุ นจำกอัต รำแลกเปลี่ย นหรือ ได้ รับ เงิ นคื น ต่ำกว่ำเงิ นลงทุ นเริ่มแรกได้
นอกจำกนี้ กำรทำธุรกรรมป้ องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนดังกล่ำวอำจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจำกต้นทุนที่เพิ่มขึน้
ในกรณี ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ในสั ญ ญำซื้อ ขำยล่ วงหน้ ำเพื่ อ กำรลดควำมเสี่ย งโดยสิ น ค้ ำหรือ ตั ว แปรของสัญ ญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยง บริษัทจัดกำรจะใช้ข้อมูลในอดีตในกำรคำนวณค่ำสัมบูรณ์
ของค่ ำสั มประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุ น รวมจึ งมี ค วำมเสี่ ย ง หำกสิ น ค้ ำหรื อ ตั ว แปรที่
สัญญำซื้อ ขำยล่วงหน้ำอ้ ำงอิง (underlying) และทรัพ ย์สิ นที่ ต้อ งกำรลดควำมเสี่ ยงเคลื่ อนไหวในทิ ศทำงที่ไม่ เป็ นไปตำม
ข้อมูลในอดีต ซึ่งอำจส่งผลให้กำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำไม่สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
กองทุ น หลัก อำจลงทุน ในสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ (derivatives) เพื่ อเพิ่ มประสิท ธิ ภ ำพในกำรลงทุ น ดั งนั้ น กองทุ น จึงมี
ควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของกำร
ลงทุ น ในสั ญ ญำซื้อ ขำยล่ ว งหน้ ำ และควรค ำนึ งถึ งประสบกำรณ์ก ำรลงทุ น วัต ถุ ป ระสงค์ก ำรลงทุ น ฐำนะกำรเงิ น ของ
ผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสำมำรถยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรลงทุนได้
กองทุนหลักจะนำสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐไปลงทุนในหุ้นทั่วโลก ตำมสกุลเงินของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน โดยอำจลงทุน
ในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ยง (Hedging) ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศตำมดุลยพินิจของ
ผู้จัดกำรกองทุน ดังนั้นกองทุนหลัก อำจจะขำดทุนหรือได้รับกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินลงทุน
เริ่มแรกได้
ผู้ ล งทุ น ควรพิ จำรณำค่ ำธรรมเนี ย มและค่ ำใช้ จ่ำยที่ เรี ย กเก็ บ จำกกองทุ น รวมและที่ เรี ย กเก็ บ จำกผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
เช่ น ค่ำธรรมเนี ย มกำรขำยหน่ วยลงทุน (Front-end Fee) เป็ นต้ น เนื่ อ งจำกค่ ำธรรมเนี ย มมี ผ ลกระทบต่ อ ผลตอบแทน
ที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน
ข้อมูล ณ เดือนเมษำยน 2565 กองทุนต่ำงประเทศ (กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX)) มีกำรลงทุนใน
ตรำสำรในทวีปอเมริกำเหนือ ในสัดส่วน 57.5% และทวีปยุโรป ในสัดส่วน 23.9% ดังนั้น หำกผู้ลงทุนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
กำรลงทุ น ดังกล่ ำวเมื่อ รวมกับ เงิน ลงทุ น ในพอร์ต กำรลงทุ น ทั้ งหมดของผู้ล งทุ น จะท ำให้ ก ำรลงทุ น มี ก ำรกระจุก ตั วใน
ประเทศนั้น ๆ ก็ควรพิจำรณำกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
(www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html)
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• เนื่องจำกกองทุนมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ซึ่งวันหยุดทำกำรของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อำจจะไม่ตรงกับวันหยุด
ทำกำรของประเทศไทย จึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งคำสั่งซื้อ/ขำยคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลำในกำร
ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
• กำรลงทุน มีควำมเสี่ ยง ผู้ ลงทุนควรศึกษำข้อมูล และคู่ มือกำรลงทุนในกองทุน รวมเพื่อกำรออมก่อนกำรตัดสิ นใจลงทุ น
รวมทั้งสอบถำมและขอรับคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมได้ที่บริษัทจัดกำร หรือ ผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนเปิ ดนี้เหมำะสม
กับ วัต ถุ ประสงค์กำรลงทุ นของผู้ ลงทุ น และผู้ ล งทุ น ยอมรับ ควำมเสี่ย งที่ อ ำจเกิ ด ขึ้น จำกกำรลงทุน ได้ และโปรดศึ ก ษำ
คำเตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุน
• ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหนังสือ
ชีช้ วน
• บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร จำกัด (“บริษัทจัดกำร”) อำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อ
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เกียรตินำคิน
ภัทร จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร
จำกัด จะจัดให้มีระบบงำนที่ป้ องกัน ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดควำมเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้
ผู้ถือหน่วยสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ทีมบริกำรและกำรขำยลูกค้ำบุคคล โทร 0-2305-9800
• บริษัทจัดกำรอนุญำตให้พนักงำน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
โดยจะต้องปฏิบัติต ำมจรรยำบรรณ และประกำศต่ำง ๆ ที่ สมำคมบริษัท จัด กำรลงทุ นก ำหนด และจะต้ องเปิ ดเผยกำร
ลงทุนดังกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบ เพื่อที่บริษัทจัดกำรจะสำมำรถกำกับ และดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำน
และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ ผู้ขำยหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่ำวที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
• ในกรณีท่ผี ู้ลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ี บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร จำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
• ผู้สนใจลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้ำใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต
หำกต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้ขำยหน่วยลงทุน
• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมู ลที่อำจมีผลต่ อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกั บบุคคลที่ เกี่ยวข้อ งได้ท่ีส ำนั กงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
• ผู้ล งทุ น สำมำรถตรวจดู แนวทำงในกำรใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและด ำเนิ น กำรใช้ สิ ท ธิอ อกเสี ย งได้ ที่ บ ริษั ท จั ด กำร โดยวิ ธี ที่
บริษัทจัดกำรเปิ ดเผยไว้ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
• บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดกำรแต่งตั้ง อำจพิจำรณำขอข้อมูลเอกสำร หลักฐำน
เพิ่มเติมจำกผู้สนใจสั่งซื้อหน่ วยลงทุ น หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน ตำมคำจำกั ด
ควำมของกฎหมำยหรื อ ตำมที่ ห น่ ว ยงำนที่ มี อ ำนำจก ำหนด ทั้ งก่ อ น และหรื อ ภำยหลั งกำรลงทุ น ในกองทุ น ไปแล้ ว
ทั้งนี้ เพื่ อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่ เกี่ ยวข้อ ง
หรือเพื่อให้เป็ นไปตำมแนวทำงปฏิบัติ หรือกำรตีควำม หรือกำรสั่งกำรของหน่วยงำนผู้มีอำนำจ ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรและ/
หรือผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคืนมีหน้ำที่ต้องทำควำมรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์
ทรำบลู ก ค้ ำ (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ ล งทุ น หรือ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น มี ห น้ ำที่ แจ้ งกำรเปลี่ ยนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรู้จักตั วตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ท รำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษัท จัดกำรและ/หรือผู้ สนับสนุ น
กำรขำยหรือรับซื้อคืนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงินดังกล่ำว บริษัทจัดกำรและ/
หรือผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคืนจำเป็ นต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทั้งกำรเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริกำรใหม่
กำรทำธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็ นปั จจุบันเป็ นระยะ ๆ รวมทั้งกำรดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่
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หน่วยงำนผู้มีอำนำจกำหนดแนวทำง
• กองทุ นรวมอำจมี กำรกระจุกตั วของกำรถือ หน่ว ยลงทุ นจำกบุค คลหรือกลุ่ มบุ คคลใดที่ถือหน่วยลงทุน เกิ น 1 ใน 3 โดย
ผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวได้ท่ี https://am.kkpfg.com
• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล
นิ ว เพอร์สเปกที ฟ เฮดจ์ เมื่ อเห็ น ว่ ำกำรลงทุ น ในกองทุ น เปิ ดนี้ เหมำะสมกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ก ำรลงทุ น ของผู้ ล งทุ น และ
ผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรลงทุนได้
• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชีช้ วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขำยนั้น
• เว้ นแต่บ ริษั ทจั ดกำรจะอนุ ญำตเป็ นอย่ำงอื่ น บริษั ทจั ดกำรขอสงวนสิท ธิที่ จะไม่รั บเปิ ดบั ญชีก องทุน เพื่ อ เป็ นลูก ค้ำใน
ควำมดู แลของบริษัทจัดกำรเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำกำรที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยบริษัทจัด กำรจะเปิ ดเผยกำรไม่รับเปิ ด
บัญชีกองทุนข้ำงต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือติดประกำศที่สำนักงำนผู้สนับสนุ นกำรขำย
หรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตำมวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัท
จัดกำรก่อนหน้ำวันที่บริษัทจัดกำรไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สำมำรถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดกำรได้ตำมปกติ
• กองทุนอำจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำรได้ (Cross Investing Fund) ตำม
อัตรำส่วนที่บริษัทจัดกำรกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนที่ป้องกันธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อันอำจเกิดจำกนโยบำยกำรลงทุนที่เปิ ดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
จัดกำรเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทำงและกองทุนรวมปลำยทำง ทั้งนี้
ผู้ถือหน่วยสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเปิ ดให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
• กำรลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่กำรฝำกเงิน ผู้ลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนอำจมีควำมเสี่ยง อำจได้รับ
เงินคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำมูลค่ำเบีย้ ประกันส่วนที่จัดสรรเข้ำกองทุนรวม และอำจได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
• กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดกำร ซึ่งผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมไม่ได้
ขึน้ อยู่กับฐำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดกำร รวมถึง บริษัทประกันชีวิตและ
บริษัทจัดกำรไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์
• เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนมีข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ แตกต่ำงไปจำก
กำรซื้อขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดกำร และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ผู้ลงทุนจึงต้อง
ศึ ก ษำรำยละเอี ย ดของกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ควบกำรลงทุ น นั้ น ให้ เข้ ำใจก่ อ นตั ด สิ น ใจ โดยสำมำรถติ ด ต่ อ ขอรั บ
รำยละเอี ย ดเงื่ อ นไขของกรมธรรม์ คู่ มื อ ผู้ เอำประกั น ภั ย หรื อ เอกสำรอื่ น ใดที่ ใช้ ในกำรเสนอขำยกรมธรรม์ ข้ อ มู ล
ผลประโยชน์ทำงด้ำนภำษีจำกกำรซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน หนังสือชี้ชวนของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่
ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษำเพื่อควำมเข้ำใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
• เงินค่ ำเบี้ย ประกันชี วิตส่วนที่ นำไปลงทุน ในกองทุ นรวมจะมี ควำมเสี่ยงตำมระดั บควำมเสี่ยงและนโยบำยกำรลงทุนของ
กองทุ น นั้ น ๆ โดยกองทุ น รวมไม่ ได้ ค้ ำประกั น ทั้ งเงิ น ลงทุ น และผลตอบแทนให้ กั บ ผู้ ล งทุ น /ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ซื้ อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนในทุกกรณี เงินค่ำเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอำจอำจมีมูลค่ำ
เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้น หรื อ ลดลงเปลี่ ย นแปลงตำมผลกำรด ำเนิ น งำนของกองทุ น รวมที่ ผู้ ล งทุ น /ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ซื้ อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนเลือกลงทุน โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซอื้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน
อำจได้รับเงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
• ผลตอบแทนและผลกำรด ำเนิ น งำนจำกกำรซื้อ กรมธรรม์ป ระกั น ชี วิ ต ควบกำรลงทุ น อำจมี ค วำมแตกต่ ำงกั บ กำรซื้ อ
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หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่ำงเดียว อันเนื่องมำจำกกำรคิดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมที่แตกต่ำงกัน หรือ เงื่อนไข
ที่บริษัทจัดกำร และบริษัทประกันชีวิตกำหนด
• หำกผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนมีเรื่องต้องกำรร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัทประกัน
ชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน ตำมวิธีกำรที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงำนที่มีอำนำจกำหนด
• ในกำรขอมติของผู้เอำประกันภัยที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะจัดส่ง
ประเด็นในกำรขอมติและรำยละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอำประกันภัย
ที่เป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่ซื้อกรมธรรม์ประกัน ชีวิต ควบกำรลงทุน และหลังจำกที่ บ ริษัท ประกัน ชีวิ ตได้ รวบรวมมติ ของ
ผู้เอำประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดกำรทรำบภำยในระยะเวลำตำมที่ตกลงกัน
• ผู้ ล งทุ น สำมำรถลงทุ น ในกองทุ น นี้ ในรู ป แบบของกรมธรรม์ป ระกั น ชี วิ ต ควบกำรลงทุ น (Unit-Linked Life Policy) ได้
โดยติ ด ต่อ บริษั ท ประกัน ชีวิ ตที่ เกี่ยวข้อ ง ทั้งนี้ กำรซื้อ ขำยกรมธรรม์ป ระกั นชี วิต ควบหน่ว ยลงทุน อำจมีข้ อก ำหนด และ
วิธีปฏิบัติท่ีแตกต่ำงไปจำกกำรซื้อขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรขำย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนก่อนกำรตัดสินใจลงทุน
• กรณี ผู้ลงทุ นที่ ซื้อกรมธรรม์ประกัน ชีวิต ควบกำรลงทุ นจะได้รั บเงินค่ำขำยคืน หน่ว ยลงทุ นจำกบริษัท ประกั นชีวิ ตภำยใน
5 วันทำกำรนับแต่วันคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ของวันทำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุน
ต่ำงประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือเป็ นไปตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประกำศกำหนด หรือที่
เห็ นชอบให้ด ำเนิ นกำรเป็ นอย่ ำงอื่น ได้ โดยมี วิธีก ำรชำระเงิน ค่ำขำยคื นหน่วยลงทุ นซึ่ งเป็ นไปตำมที่บ ริษั ทประกัน ชีวิ ต
กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุน มีสิท ธิเรียกให้ บริษั ทจัด กำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคื นเงินทุ นได้ไม่ เกิ นไปกว่ำส่วนของทุ นของ
กองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ กำรคืนเงินทุ น
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
• กำรแบ่ งชนิด หน่ วยลงทุ น ไม่ ได้เป็ นกำรแยกควำมเป็ นนิ ติบุ ค คลของกองทุน กองทุ น นี้ยั งคงเป็ นนิ ติ บุ คคลเดี ย วเท่ ำนั้ น
กำรแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นหลำยชนิด ไม่ได้ทำให้ควำมผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภำยนอกแยกออก
จำกกันตำมชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภำยใต้ควำมผูกพันรับผิดต่อบุคคลภำยนอกตำม
สัญญำข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริ ษั ท จั ด กำรขอสงวนสิ ท ธิ ในกำรเปิ ดบริก ำรหน่ วยลงทุ น ชนิ ด ที่ ยังไม่ เปิ ดให้ บ ริก ำรเพิ่ มเติ ม โดยกำรแบ่ งหน่ ว ยลงทุ น
ออกเป็ นชนิ ด ต่ ำง ๆ จะเป็ นไปตำมที่ ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. และประกำศที่ เกี่ ย วข้ อ งประกำศก ำหนด ทั้ งนี้ เพื่ อ เพิ่ มกำร
ให้ บ ริ ก ำรแก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ อ ำจมี ค วำมต้ อ งกำรลงทุ น ที่ แ ตกต่ ำ งกั น ในรำยละเอี ย ด โดยบริ ษั ท จั ด กำรจะแจ้ ง
รำยละเอียดกำร ให้บริกำรดังกล่ำวก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกำศ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุ น
กำร ขำยและรับซือ้ คืนที่ใช้ในกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
• บริษัทจั ดกำรขอสงวนสิทธิ ในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนี ยมกำรขำยหน่วยลงทุน กำรรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน กำรสับเปลี่ย น
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกันโดยจะประกำศ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและ/
หรือผู้สนับสนุนกำร ขำยและรับซือ้ คืนที่ใช้ในกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
• บริษั ทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุนภำยใน
กองทุนนี้ โดยจะประกำศ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุ นกำร ขำยและรับซื้อคืนที่ใช้ในกำรรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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กรณีเป็ นกำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม
• ผู้ลงทุ นมีหน้ำที่ศึกษำกฎหมำยภำษี อำกรที่ เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออม และที่ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
(ถ้ำมี) เพื่อควำมเข้ำใจในกำรลงทุนและเงื่อนไขกำรลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในกำรตัดสินใจลงทุนหรือกำรซื้อและ
หรือขำยคืนและหรือโอนย้ำยหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมเพื่อให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
หำกกำรลงทุนและหรือกำรซือ้ ขำยและหรือโอนย้ำยหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมำยภำษีอำกรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอำจต้องชำระ
คืนภำษีและหรือมีเบีย้ ปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยอื่น ทั้งนี้บริษัทจัดกำรไม่มีภำระผูกพันในกำร
ชดเชยค่ ำภำษี ที่ ผู้ ล งทุ น ถู ก เรี ย กเก็ บ เบี้ ย ปรั บ เงิ น เพิ่ ม ค่ ำธรรมเนี ย ม ดอกเบี้ ย และหรื อ ค่ ำใช้ จ่ำยอื่ น ที่ เกิ ด ขึ้น กั บ
ผู้ลงทุน
• ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมอย่ำงต่อเนื่องระยะยำวตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎำกร
กำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภำระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในกฎหมำยภำษี อำกร ผู้ลงทุน ใน
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีหำกไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรลงทุนและจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ท ำงภำษี ที่ เคยได้รับ ภำยในก ำหนดเวลำที่ก ฎหมำยที่ เกี่ยวข้องก ำหนด มิฉะนั้น จะต้ องช ำระเงินเพิ่ มและหรื อ
เบีย้ ปรับตำมประมวลรัษฎำกร
• สิท ธิป ระโยชน์ทำงภำษีที่ ผู้ ถือ หน่ว ยลงทุ นชนิ ดเพื่ อ กำรออมนี้ พึงได้รั บจะสิ้นสุ ด ลงเมื่ อ ผู้ถือหน่ วยลงทุน ไม่ ปฏิ บั ติ ตำม
เงื่อนไขกำรลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่เคยได้รับภำยในกำหนดเวลำ และหำกกำร
ชำระคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีดังกล่ำวไม่เป็ นไปตำมที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับ
ตำมประมวลรัษ ฎำกรด้ ว ย ทั้ งนี้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ท ำงภำษี ที่ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น จะได้ รั บ และภำระภำษี ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้น เมื่ อ
ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรลงทุน จะเป็ นไปตำมที่กรมสรรพำกรกำหนด
• ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมไปจำหน่ำย โอน จำนำ หรือนำไปเป็ นประกันได้
• ผู้ลงทุนมีหน้ำที่ในกำรบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรำยละเอียดกำรลงทุนและเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อกำรออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
• บริ ษั ท จั ด กำรขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะหยุ ด กำรเสนอขำยหรื อ ปิ ดรั บ ค ำสั่ งซื้ อ /สั บ เปลี่ ย นเข้ ำ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ กำรออม
เป็ นกำรชั่ว ครำวหรือถำวร หำกสิท ธิป ระโยชน์ท ำงภำษีข องกำรลงทุ นในหน่ วยลงทุน ชนิ ดเพื่ อกำรออมหมดสิ้นไปหรื อ
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขกำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีเปลี่ยนแปลง
ไป และ/หรือ กรณี อื่ น ใดเพื่ อ ประโยชน์โ ดยรวมของผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น อย่ ำงไรก็ ต ำม บริ ษั ท จั ด กำรขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะ
เปิ ดเสนอขำยหรือรับคำสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้ำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมอีกครั้งหลังจำกปิ ดรับคำสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ำเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนกำรเปลี่ยนแปลง โดย
จะประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร เว้นแต่กรณีที่เกิดจำกปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจำเป็ นและสมควร
และ/หรือเหตุสุดวิสัย บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ
• กำรลงทุนมี ควำมเสี่ยง ผู้ ลงทุนควรศึกษำข้อ มูลและคู่มือกำรลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่อ กำรออมก่ อนกำรตัด สินใจลงทุ น
รวมทั้ งสอบถำมและขอรับคู่ มือ กำรลงทุ นในกองทุน รวมเพื่อ กำรออมได้ ที่บ ริษัท จัด กำร หรือ ผู้ สนั บสนุ น กำรขำยหรื อ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
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ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน
ชื่อกองทุน

ประเภทโครงกำร

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
อำยุโครงกำร
จำนวนเงินทุนของโครงกำร
จำนวนหน่วยลงทุน
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซือ้ แต่ละครั้ง

มูลค่ำขั้นต่ำของกำรขำยคืนแต่ละครั้ง

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของกำรสั่งขำยคืน

มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
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KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND - HEDGED
(KKP GNP-H FUND)
- กองทุนเปิ ดเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (Retail Fund)
- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.
เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวม Feeder Fund
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
ไม่มี
ไม่กาหนดอายุโครงการ
5,000 ล้านบาท
500 ล้านหน่วย
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด ES : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิด ES : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิด ES : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด ES : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
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จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ต่ำ

วันที่ได้รับอนุ มัติจัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลำบัญชี

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 10 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 10 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิด ES : 10 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
27 กุมภาพันธ์ 2561
24 พฤษภาคม 2561
วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

1. นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
1.1 กองทุ น เป็ นกองทุ น รวมหน่ ว ยลงทุ น ประเภท Feeder Fund ที่ มี น โยบายลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
หลัก ในต่ า งประเทศเพี ยงกองทุ น เดี ย ว คื อ กองทุ น Capital Group New Perspective Fund (กองทุ น หลั ก ) โดยเฉลี่ ย ในรอบปี บั ญ ชี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 สาหรับ เงิน ลงทุ น ส่ว นที่ เหลื อ กองทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในตราสารหนี ้ ตราสารกึ่ ง หนี ้กึ่งทุ น ตราสารทางการเงิ น และ/หรื อ
เงิน ฝาก ตลอดจนหลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สินอื่ น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธี อื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี ้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุน
ลงทุน ในตราสารหนีท้ ี่ มีอัน ดับ ความน่ าเชื่ อถือ ต่ากว่าที่กว่าอัน ดับ ที่สามารถลงทุ นได้ (Non-Investment Grade) หรือ ที่ไม่ มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้น ในกรณี ดังต่อไปนี ้
1.ในวันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารหนีน้ นั้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
แต่ต่อมาตราสารหนีด้ งั กล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)
2. ในกรณี ที่ ในวัน ที่ กองทุ น ลงทุ น หรือ ได้ม า ตราสารทุ น นั้น จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์ (Listed Securities) แต่ ต่อ มา
ตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
ทัง้ นี ้ หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 1 ข้อ 2 กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวอยู่ โดยจะดารงสัดส่วนให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่
เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี ้ กองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี ้
(1) กองทุนรวมอื่นที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กองทุนรวมที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1)
ในกรณี ที่มี การลงทุน ในกองทุ นรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดี ยวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุน รวมต้น ทางลงมติให้กองทุนรวม
ปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดาเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจากัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทาง
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ลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หากได้รั บมติเกินกึ่งหนึ่ง
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ
ทัง้ นี ้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
1.4 กองทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ซึ่ ง สั ญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง (Hedging) ด้า นอั ตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ างประเทศ โดยกองทุ น จะท าสัญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ย นเกื อ บทั้ง หมด
โดยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกัน
ความเสี่ ย งไว้ ซึ่ ง อาจท าให้ ผู้ ล งทุ น ได้รับ ผลขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นหรื อ ได้รับ เงิ น คื น ต่ า กว่ า เงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรกได้ นอกจากนี ้
การทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้น ทุนที่ เพิ่มขึ น้ ทั้งนี ้ กรณี มีเหตุ การณ์อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุ หรือปั จจัยภายนอกที่ ไม่ สามารถควบคุม ได้ หรือในกรณี ที่ ตลาด
มีความผิดปกติ กองทุนอาจดารงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
เป็ น การชั่วคราวได้ (ส่ วนกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุ น หลัก ) อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื ้อ ขายล่ วงหน้าเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging))
1.5 กองทุนนีจ้ ะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) (ส่วนกองทุน Capital Group New
perspective Fund (กองทุนหลัก) ไม่มีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note))
1.6 กองทุ นอาจทาธุรกรรมการซือ้ โดยมีสัญญาขายคื น (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้ คื น หรือ ธุรกรรมการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก)
กองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ
Share Class

Capital Group New Perspective Fund
Class P (USD) ซึ่ ง เป็ น class ที่ เ สนอขายแก่ นั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป โดยหน่ ว ยลงทุ น อยู่ ใ นสกุ ล เงิ น
ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
ISIN Number
LU2097333152
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็ นกองทุนที่เน้นการลงทุ นในหุ้น สามัญ
ทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุน
จะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศของโลกในอนาคต
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) สรุ ปมาจากหนังสือชีช้ วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อ งอื่น ๆ ของกองทุน หลัก ดังนั้น ในกรณี ที่มีความแตกต่ างหรือไม่สอดคล้องกั บต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์ ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ : http://thecapitalgroup.com/emea
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3. ในกรณี ที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ได้รับมติจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ว ย
ลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
4. ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของ
หน่ว ยลงทุ น (Class) หรือกองทุ นหลักที่ กองทุน ลงทุ นมี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่า งมีนัยสาคัญ เช่ น เงื่อนไข
การลงทุน นโยบายการลงทุ น อัตราค่าธรรมเนี ยม เป็ นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ต่าง ๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิ จ
มีค วามผัน ผวน เกิ ดภัยพิ บัติห รือเกิดเหตุ การณ์ ไม่ ป กติ ต่างๆ เป็ นต้น และ/หรือในกรณี ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอื่ น ๆ ที่ กระทบต่อ การลงทุ น
เช่ น การเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การลงทุ น ต่ า งประเทศ หรื อ ในกรณี ที่ ก องทุ น ไม่ ส ามารถเข้ า ลงทุ น
ในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทน
ของกองทุนหลักต่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสาคัญหรือติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน
หรื อผลตอบแทนของกองทุ น หลักต่ ากว่า ตัว ชี ้วัด (Benchmark) (ถ้ามี ) อย่า งมี นัยสาคัญ หรื อการลงทุน ของกองทุ น หลัก ไม่ เป็ นไปตาม
หนังสือ ชีช้ วนหรื อโครงการ หรือ ทาให้กองทุน นีไ้ ม่ สามารถปฏิ บัติให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ข องสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หรื อ
เมื่อ กองทุนหลักกระทาความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กากับดู แลกองทุ นต่างประเทศหรือ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินการของกองทุนในฐานะผูล้ งทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนหลั ก และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้
เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/
หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็ นสกุลเงินอื่นใด และ/หรือ ดาเนินการเลิกกองทุน โดยถื อว่าได้รบั มติเห็นชอบ
จากจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคานึงถึงและ
รัก ษาผลประโยชน์ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น สาคัญ และในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การอยู่ ระหว่ างการดาเนิ น การเปลี่ ยนกองทุ น หลักข้า งต้น
อาจส่งผลให้กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศในขณะนัน้ มากกว่า 1 กองทุน
หากมีการดาเนินการตามเหตุการณ์ขา้ งต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า
5. ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศอาจไม่
นับช่วงระยะเวลาดังนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ
5.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
5.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
5.3 ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ ายทรัพย์สินของกองทุ นเนื่ องจากได้รับคาสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ ยนหน่ว ยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
6. ในกรณีที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่
เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือประกาศอื่นใดที่กระทบกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนีใ้ นภายหลัง บริษัทจัดการจะดาเนินการปรับ นโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว
7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of
Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวม ฟี ดเดอร์
(Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนโดย
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ขึน้ กับสถานการณ์ตลาด และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ า
อย่างน้อย 30 วันก่อนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงานผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กำรป้ องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
กองทุ น นี ้จ ะเข้า ท าสัญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า (Derivatives) เพื่ อ ลดความเสี่ ยง (Hedging) ด้า นอัต ราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่ า งประเทศ
ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็ นสกุลเงินฐาน (Base Currency) ของหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund
(กองทุนหลัก) โดยกองทุนจะทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้
ซึ่งอาจทาให้ผลู้ งทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี ้ การทาสัญญาป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุ นโดยรวมลดลงจากต้นทุ นที่เพิ่มขึน้ โดยสัญญา
ซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า ดั ง กล่ า ว จะเป็ น สั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ ซื ้อ ขายนอกศู น ย์ซื ้อ ขายสั ญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า (Over-the-Counter
derivatives)
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
ผูล้ งทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ (ส่วนเกินทุน) หากผูถ้ ือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่ สงู กว่าราคา
ที่ซอื ้ หน่วยลงทุน

คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร
▪

กำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป

▪

กำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็ น 5 ชนิด ดังนี ้
รำยละเอียดแต่ละชนิด
ชื่อย่อ
หน่วยลงทุน
1. ชนิดทั่วไป
KKP GNP-H

คำอธิบำยเพิ่มเติม
สาหรับ ผู้ลงทุน ทั่ว ไป และ/หรือผู้ลงทุ นประเภทอื่ นที่ บ ริษั ทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต

2. ชนิด F

KKP GNP-H-F

3. ชนิดเพื่อการออม
(เปิ ดให้บริการตัง้ แต่

KKP GNP-H-SSF สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ตอ้ งการลงทุน และจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
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วันที่ 1 พฤศจิกายน
2564 เป็ นต้นไป)
4. ชนิด ES
KKP GNP-H-ES
(เปิ ดให้บริการตัง้ แต่
วันที่ 17 ตุลาคม 2565
เป็ นต้นไป)
5. ชนิด M
KKP GNP-H-M
(เปิ ดให้บริการตัง้ แต่
วันที่ 16 ธันวาคม 2565
เป็ นต้นไป)

ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกาหนด
สาหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีซอื ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนและ/หรือทารายการผ่านช่องทางการซือ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการอนุญาต และ/หรือผูล้ งทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะ
ประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
สาหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีซอื ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนที่บริษัทจัดการอนุญาต ซึ่งให้บริการกาหนดแผนจัดสรรการลงทุนและ/
หรือกาหนดกลยุทธ์การลงทุน และ/หรือผูล้ งทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการ
จะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
และ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้มีขอ้ ความ
ดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
รวมทัง้ ขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิ ดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลังได้ โดยจะปฏิบัติ
ตามแนวทางที่สานักงาน กลต.กาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้
ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อี กครั้ง หลั งจากปิ ด รับ คาสั่ง ซื ้อ /สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้า เป็ น การชั่ว คราวหรื อ ถาวร โดยบริ ษั ท จัด การจะแจ้ง ให้ท ราบล่ ว งหน้ า
ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้
และ/หรือกรณีจาเป็ นและสมควร และ/หรือเหตุสดุ วิสยั บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
วิธีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทาให้การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปั นส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า หลังจากการปรับปรุ งรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด (เช่น รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น) และคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่ าธรรมเนียม
และมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทงั้ หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คานวณ จะต้องมีมลู ค่าไม่ต่ากว่าศูนย์ การปั นส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไป
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
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ผู้ล งทุ น สามารถดู รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารค านวณมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ แ ยกตามรายชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น ได้ที่ เ ว็ บ ไซต์ข อง บลจ.
https://am.kkpfg.com
2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด
▪ กองทุนนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 5,000 ล้านบาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการดาเนินการ
ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. กองทุนรวมนี้เหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด
▪

กองทุ น นี ้มี ระดั บ ความเสี่ ยงอยู่ ใ นระดั บ 6 (เสี่ ย งสู ง ) หากพิ จ ารณาตามค าแนะน าเรื่ อ งการจัด สรรการลงทุ น (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับ ผู้ลงทุน ที่รับ ความเสี่ยงได้ตั้ งแต่ระดับ สูงมาก และมุ่งเน้น ผลตอบแทนในระยะยาวโดยต้องการโอกาส
รับผลตอบแทนที่ ดีจ ากการลงทุ นในตราสารทุ น ต่างประเทศ รวมถึง ต้อ งการกระจายการลงทุ นไปยังต่ างประเทศ ทั้ง นี ้ ผู้ลงทุ น
สามารถลงทุนในกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ เพื่อเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset
allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยผูล้ งทุนต้องมีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนีแ้ ละกองทุนหลักได้

▪

ผูล้ งทุนสามารถลงทุนในระยะยาว ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถซื ้อขายได้ทุกวันทาการ และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อพิจารณา
แล้วผลตอบแทนเป็ นที่พอใจหรือเป็ นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-H-SSF)
▪ ผู้ลงทุ น ที่ ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ชนิด เพื่ อการออม (KKP GNP-H-SSF) ต้อ งสามารถรับ ความเสี่ ย งจากการลงทุ น ในตราสารทุ น
รวมถึ งความผัน ผวนของมูลค่ า หน่ว ยลงทุ น ได้ และต้อ งลงทุน ต่ อ เนื่ องระยะยาวตามที่ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อ งและ/หรือ ประมวล
รัษฎากรกาหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษี อากร ผู้ลงทุนของ
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและหรือเบีย้ ปรับตามประมวล
รัษฎากร (ถ้ามี)
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?
▪

ผลตอบแทนของกองทุ น เปิ ดเคเคพี โกลบอล นิ ว เพอร์สเปกที ฟ เฮดจ์ จะขึ น้ อยู่ กับ กองทุ น หลั กที่ กองทุ น ลงทุ น ดัง นั้น หาก
ผลตอบแทนของกองทุ น หลั ก ได้ รับ ผลกระทบในทางลบจากปั จจั ย ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบ
ต่อผลตอบแทนของกองทุนนี ้ ผูล้ งทุนอาจมีโอกาสได้รบั เงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

▪

กองทุนหลักมีกลยุท ธ์ในการบริหารแบบเชิงรุ ก (active management) กองทุนจึงมีความเสี่ ยงที่กลยุท ธ์การลงทุน การคัดเลือ ก
และวิ เคราะห์ตราสารที่ ลงทุ น การบริห ารความเสี่ยง อาจไม่ ได้เป็ นไปตามที่ป ระเมิน ไว้ หรือ อาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุ น
ไม่เป็ นไปอย่างที่คาดหวัง
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▪

เนื่ อ งจากกองทุ น มี การลงทุ น ในต่ า งประเทศ จึ งมี ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การลงทุ น ในต่ า งประเทศ เช่ น การเปลี่ ยนแปลง
ทางการเมือ ง เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ้ย ภาวะเงินฝื ดหรือเงินเฟ้ อ รวมถึ งความเสี่ยงที่เกิ ดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศ
ที่กองทุนนาเงินไปลงทุน ซึ่งกองทุนต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของประเทศนัน้ ๆ

▪

กองทุน หลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ว งหน้าเพื่ อเพิ่มประสิท ธิภาพในการลงทุน (efficient portfolio management) รวมถึ ง
อาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)ได้

▪

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของของเงินลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็ นสกุลเงินฐาน (Base Currency)
ของหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น หลัก กลับ มาเป็ น สกุ ลเงิน บาทเกื อ บทั้ งหมด โดยไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 90 ของมู ลค่ า เงิน ลงทุ น ใน
ต่างประเทศ อย่างไรก็ดี กองทุน อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทาให้
ผูล้ งทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี ้ การทาธุรกรรมป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้

▪

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(Front-end Fee) เป็ น ต้น เนื่ อ งจากค่ า ธรรมเนี ยมมี ผลกระทบต่ อ ผลตอบแทนที่ ผู้ ลงทุ น จะได้รับ ดัง นั้น ผู้ลงทุ น ควรพิ จ ารณา
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-H-SSF)
▪ ผูล้ งทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) ต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ประมวลรัษฎากรกาหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือ
นาไปเป็ นประกันได้ ทัง้ นีต้ ามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
▪ ผูล้ งทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายภาษี อากร ผูล้ งทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการ
ลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงิน
เพิ่มและหรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
5. กองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนรวมนี้ลงทุน มีนโยบำยกำรลงทุน และมีปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญอย่ำงไร
▪ กองทุ นจะเน้น ลงทุ นในหน่ว ยลงทุ นของ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุน หลัก) ในหน่ วยลงทุ น
ชนิด Class P (USD) โดยมีลกั ษณะที่สาคัญดังนี ้
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) ซึ่ ง เป็ น class ที่ เ สนอขายแก่ นั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป โดยหน่ ว ยลงทุ น อยู่ ใ นสกุ ล เงิ น
ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
ISIN Number
LU2097333152
วัตถุประสงค์และ
กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็ นกองทุนที่เน้นการลงทุ นในหุ้น สามัญ
นโยบายการลงทุน
ทั่วโลก มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ซึ่งผูจ้ ดั การกองทุนจะ
เน้น การลงทุนในหุ้น สามัญของบริษั ทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศของโลกในอนาคต
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน
30 ตุลาคม 2558 (30 October 2015)
Share Class Launch Date: 6 มกราคม 2563 (6 January 2020)
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
Luxembourg (UCITS)
บริษัทจัดการ
Capital International Management Company Sarl
(Management Company)
อายุโครงการ
ไม่กาหนด
ดัชนีชวี ้ ดั
MSCI AC World NETR USD Index
วันทาการซือ้ ขาย
ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุนหลัก
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ผูส้ อบบัญชีกองทุน
PricewaterhouseCoopers Societe Cooperative
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกองทุน
Linklaters LLP
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก็บจากผู้ซอื ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กองทุนหลัก
(amount to be invested))
-ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Sales Charge) : ไม่เกินร้อยละ 5.25
-ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนหลักใน Class P (USD) (ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (total net asset))
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) : ไม่เกินร้อยละ 0.60
-ค่าธรรมเนียมการดาเนินงาน (Fund Administration Fee) : ไม่เกินร้อยละ 0.15
- ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน (Depositary and Custody Fees): ไม่เกินร้อยละ 0.05
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio :TER) : ร้อยละ 0.70 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนังสือชีช้ วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก
ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่:http://thecapitalgroup.com/emea
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5.2 ปั จจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุน (Equity Risk) : ราคาของตราสารทุนอาจปรับตัวลงในบางเหตุการณ์ เนื่องจากความผันผวน
ของปั จจัยต่าง ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ งส่งผลให้ราคาของ
ตราสารเพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
(2) ควำมเสี่ ย งจำกกำรลงทุ น ในหนี้ ส ำธำรณะ (Sovereign Debt Risk): กองทุ น หลั ก อาจมี การลงทุ น บางส่ ว นในหนี ้ส าธารณะ
(Sovereign Debt) จึงต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของรัฐบาลประเทศที่ลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงหากผู้ออกตราสารผิดนัดชาระหนี ้
(3) ควำมเสี่ยงจำกตลำดเกิด ใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทุนมีนโยบายการลงทุนไปยังตราสารทุนทั่วโลก เงินลงทุนบางส่ วน
จะมีการไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในบางตลาดยังมีข้อจากัดหลาย ๆ ด้านเมื่อเทียบกับ ตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) เช่ น
ระบบการช าระคื น ส่ ง มอบ (settlement systems) อาจล่ า ช้ า หรื อ อาจเกิ ด การผิ ด พลาดของระบบหรื อ การปฏิ บั ติ ง านของคู่ สั ญ ญา
บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่ กากับ ดูแลตลาดเกิดใหม่อาจไม่ชัดเจน และโปร่งใสเท่าตลาดที่พั ฒ นาแล้ว และระดับ สภาพคล่องของ
ตลาด ที่อยู่ในระดับต่า และความผันผวนของระดับราคาที่สงู นอกจากนั้นอาจมี เรื่องของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ข้อจากัด
ของนักลงทุนต่างชาติและความไม่สงบทางการเมืองของตลาดเกิดใหม่ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการดาเนินงานของตลาด
(4) ควำมเสี่ ยงจำกอั ตรำแลกเปลี่ ยน (Currency Risk): กองทุ นหลักมี การลงทุนในตราสารทุน ทั่วโลกเป็ นหลักทรัพย์หลักของกองทุ น
ซึ่งตราสารทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักของกองทุน ทาให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน
สกุลหลักกับเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ เงินปั นผล ดอกเบีย้ และอาจทาให้เกิดกาไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
(5) ควำมเสี่ ย งจำกกำรซื้อ ขำยหลั ก ทรัพ ย์น อกตลำดหลั ก ทรั พ ย์ (OTC Markets Risk): ในบางกรณี กองทุ น หลักอาจมี การทาการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทาให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นทางการ (Official
stock exchange) ทั้ง นี ้ เนื่ อ งจากสภาพคล่ อ งที่ อ าจต่ า กว่ า หรื อ การกากั บ ดู แ ลที่ อ าจไม่ รัดกุ ม เท่ า ตลาดที่ เป็ น ทางการ อย่ า งไรก็ ต าม
ในการพิจารณาลงทุ นซือ้ ขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์จะนาปั จจัยความเสี่ยงเหล่านี ้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนทาการซือ้ ขาย
แต่ละครัง้
(6) ควำมเสี่ย งจำกกำรลงทุ น ในตรำสำรอนุ พั น ธ์ (Derivatives Risk): กองทุ น หลักอาจมี การลงทุน ในตราสารอนุพัน ธ์ เพื่ อป้ อ งกั น
ความเสี่ยง ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับ ดุลยพิ นิจ ของผู้จัดการกองทุ น โดยเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพของการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management) และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใช้ตราสารอนุพันธ์ อาจทาให้ความผันผวนของ
กองทุนเพิ่มสูงขึน้ และการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทาไม่ได้เต็มจานวน
5.3 ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนหลัก
▪ ผลการดาเนิ น งาน (Return) ของกองทุ น Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุ น หลัก) ในหน่ว ยลงทุ น ชนิ ด
Class P (USD) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) เป็ นดังนี ้

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

หน้า 15

▪ ความผันผวนของผลการดาเนิน งาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX)
(กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class P (USD) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) เป็ นดังนี ้
Standard Deviation (inception): 15.9%
ที่มา : Capital International Management Company Sàrl
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6. กองทุนรวมนี้มีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ส่งผลให้กองทุนรวมมีฐำนะกำรลงทุนในสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำหรือตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง โดยมีกำร
กำหนดอัตรำส่วนไว้ เป็ นอัตรำส่วนเท่ำใดของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และผลกระทบทำงลบภำยใต้สมมติฐำน
และควำมเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจำกกำรลงทุนในสัญญำหรือตรำสำรดังกล่ำวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่ำงไร?
▪

กองทุนนี ้ไม่มีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื ้อขายล่ว งหน้าแฝงที่ มิได้มี วัตถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง อย่างไรก็ดี กองทุ นหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่ อการลดความ
เสี่ยงโดยเป็ นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (efficient portfolio management) ในอัตราส่วน ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่งไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก

7. กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด?
▪

กองทุนนีจ้ ะใช้ตวั ชีว้ ดั (Benchmark) คือ
สัดส่วน
1. กองทุนนีใ้ ช้ดัชนีตวั ชีว้ ัดตามกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index สัดส่วน 95% ปรับ ร้อยละ 95
ด้ว ยต้น ทุน การป้ อ งกั น ความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อ คานวณผลตอบแทนเป็ น สกุ ลเงิน บาท ณ วัน ที่
คานวณผลตอบแทน
2. กองทุนนีใ้ ช้ดัชนีตัวชีว้ ัดตามกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index สัดส่วน 5% ปรับ
ด้วย อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

ร้อยละ 5

ห มำยเห ตุ : 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)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยน
ตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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อย่างไรก็ตาม ในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษั ทจัดการลงทุ น
และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกั บมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณี ที่ผู้อ อกตัวดัช นีของตัวชี ้วัดไม่ได้จัดท าหรือ เปิ ดเผยข้อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
8. เป็ นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่ำงไร?
▪ เป็ นกองทุนรวมทั่วไป ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คมุ ้ ครองเงินต้น
9. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร?
▪ กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวนั ที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

คำถำมคำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับกำรลงทุน
ข้อกำหนดกำรซือ้ ขำย
Q : ท่ำนต้องลงทุนเป็ นจำนวนเงินเท่ำใด และคำนวณเป็ นหน่วยลงทุนได้อย่ำงไร?
A : สาหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP GNP-H) ชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-H-SSF) และ ชนิด ES (KKP GNP-H-ES)
ผูล้ งทุนสามารถเริ่มลงทุนด้วยเงินลงทุนขัน้ ต่าเพียง 100 บาท บวกค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
สาหรับหน่วยลงทุนชนิด F (KKP GNP-H-F) และ ชนิด M (KKP GNP-H-M)
ไม่กาหนดเงินลงทุนขัน้ ต่า
จานวนหน่วยลงทุนที่ท่านจะได้รบั เท่ากับ
[จานวนหน่วยลงทุน = จานวนเงินลงทุน ÷ (มูลค่าที่ตราไว้ + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]
ทัง้ นี ้ ในการเสนอขายครัง้ แรก มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยจะเท่ากับ 10.00 บาท
Q : ท่ำนจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่ำงไร และมีวิธีกำรซื้อ ขำย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอย่ำงไร?
A : ท่านสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

Contact Center โทร: 0-2165-5555

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

โทร: 0-2305-9559

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ รวมทัง้ ผู้ลงทุนสามารถสั่งซือ้ ได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด ทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 0-2305-9800 รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัท
จัดการกาหนด
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เว้นแต่บริษั ทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื ้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใด
ที่บ ริษั ทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่ว ยลงทุน ที่ ได้เปิ ดบัญชี กองทุน ไว้กับบริษั ท จัดการก่ อนหน้า วันที่ บ ริษั ทจัดการไม่ รับ เปิ ดบัญ ชี
กองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนด
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอ านาจประกาศกาหนด ผู้ถือ หน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษั ทจัดการสามารถเปิ ดเผยข้อมูลของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุน หลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการท าความรู จ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สัญ ญาต่ างประเทศ และ/หรือหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้องกั บ กองทุน หลั กหรือกองทุ นต่ างประเทศหรือคู่ สัญญาต่างประเทศ และ/หรื อ
หน่ วยงานที่มี อานาจร้องขอ เพื่ อให้เป็ น ไปตามนโยบายการป้ อ งกัน การใช้ธุ รกรรมหลักทรัพ ย์เป็ น ช่องทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รับ ทราบนโยบายความเป็ น ส่ ว นตั ว ของบริ ษั ท (Privacy Notice) ที่ บ ริ ษั ท ได้แ จ้ง ผ่ า น www.kkpfg.com/
dataprotection และตกลงว่ า บริ ษั ท จัดการจะน าส่ งข้อ มูลข้า งต้น และเอกสารอื่ น ใด และ/หรื อ ตามที่ บ ริ ษั ท จัดการร้อ งขอ ให้แ ก่
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั บกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่ น และผู้ถือหน่วยลงทุ นสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ าย
หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่
บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับ กองทุ นหลักหรือ กองทุ นต่ างประเทศหรื อคู่ สัญ ญาต่ างประเทศ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุ น รับทราบว่ า มาตรฐานการคุ ้มครองข้อ มูล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัท จัดการจะเป็ น ผู้ดาเนิน การตามพระราชบัญญั ติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มี การแก้ไขเพิ่ มเติม ) ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกั บ
กองทุนรวม (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผู้ลงทุ น /ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รับ ทราบนโยบายความเป็ น ส่ วนตัวของบริ ษั ท (Privacy Notice) ที่ บ ริษั ท ได้แ จ้ง ผ่ าน www.kkpfg.com/
dataprotection
▪

กำรเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซือ้ หรือขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคา
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ขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนดอย่างถูกต้องและตามความจริง
พร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี ้
ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/
ผู้สนใจลงทุน
กรณีบุคคลธรรมดำ
กรณีนิติบุคคล

กรณีบัญชีร่วม
(ตั้งแต่ 2 คนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 4 คน)

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรเปิ ดบัญชี*
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
▪ สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการ
ผูม้ ีอานาจได้ลงนามและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรอง
ความถูกต้องแล้ว
▪ ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และ/หรือ ผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
▪ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
▪ หนั ง สื อ มอบอ านาจในกรณี ผู้ มี อ านาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คลไม่ ไ ด้เ ป็ น
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้
▪ สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
สาเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน ซึ่ งลงนามรับ รองความถู กต้อ งของผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุนแต่ละราย

* อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
กาหนด
** การกาหนดให้ผใู้ ช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกาหนด

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท จัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คื น และ/หรือ ตามวิธีการอื่ นใด
ที่บ ริษั ทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ ได้เปิ ดบัญ ชีกองทุ นไว้กับ บริษั ทจัดการก่ อนหน้าวันที่ บ ริษั ทจัดการไม่ รับเปิ ดบัญ ชี
กองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

▪

กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี)้ ตามวิธีการที่
บริษั ท จัดการกาหนดได้ที่ ผู้สนับ สนุ น การขายหรือรับ ซือ้ คื น และ/หรือ บริษั ทจัดการ รวมถึง ช่อ งทางบริการอื่น ที่บ ริษั ท จัดการ
กาหนด เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น ได้ทุกวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น
ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตาม
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วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่
รับเปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-H-SSF)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราว
หรือ ถาวร หากสิ ทธิ ประโยชน์ท างภาษี ข องการลงทุ นในหน่ว ยลงทุน ชนิดเพื่อ การออมหมดสิ ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรื อ
เงื่อ นไขการลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ชนิ ดเพื่ อ การออมเพื่ อ ให้ได้สิท ธิ ป ระโยชน์ท างภาษี เปลี่ ยนแปลงไป และ/หรือ กรณี อื่ น ใดเพื่ อ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิด
จากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจาเป็ นและสมควร และ/หรือเหตุสดุ วิสัย บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
ไม่ชกั ช้า
กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน

▪

บริษั ท จัดการจะเปิ ดรับคาสั่งขายคืน หน่ว ยลงทุ น ทุก วัน ท าการซื ้อขายหน่ วยลงทุน ระหว่ างเวลา 8.30 – 15.30 น. ได้ที่ บริ ษั ท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม เช่น ช่ องการ
บริการทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น
ในหนังสื อชี ้ช วน หรื อผ่ านเว็บ ไซต์ข องบริษั ท จัดการ หรือ ติดประกาศที่ สานักงานผู้สนับ สนุน การขายหรือ รับ ซือ้ คื น และ/หรื อ
ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการ
ไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุนจะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุ นต่ า งประเทศที่มี ลักษณะในท านองเดี ยวกั บธุ รกิ จการจัดการกองทุน โดยช าระเงิน คื นให้ต ามที่ ผู้ถือ หน่ว ย/
ผูล้ งทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-H-SSF)
หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมครัง้ แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กาหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
▪

กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีลงทุนชนิดทั่วไป (KKP GNP-H)
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o กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้า กองทุ น นี ้ (หรือ ในกรณี ที่ ก องทุ น นี ้เป็ น “กองทุ น ปลายทาง”)
ตามข้อกาหนดการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น

o กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออกกองทุ น นี ้ (หรื อ ในกรณี ที่ ก องทุ น นี ้ เป็ น “กองทุ น ต้น ทาง”)
ตามข้อกาหนดการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
กรณีลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-H-SSF)
o กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (กรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกาหนด
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
o กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :
ในกรณี ที่ กองทุ น นี ้เป็ น กองทุ น ต้น ทาง บริษั ท จัดการขอสงวนสิ ท ธิเปิ ดรับ คาสั่ง สับ เปลี่ยนออกจากหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด
เพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการ
และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่ น เท่านั้น เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
ทั้งนี ้ บริษั ท จัดการขอสงวนสิ ท ธิที่ จะเปิ ดให้ผู้ถือ หน่ ว ยท ารายการสับ เปลี่ยนระหว่า งชนิดหน่ว ยลงทุ น ภายในกองทุ นเดี ยวกั น
รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติ มเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยนข้างต้น โดยถือว่าได้รับ
ความเห็น ชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และไม่ถือ ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนและผู้สนใจ
ลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัด การ และ/หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจจะ
ไม่ ตรงกับ วัน หยุ ดท าการของประเทศไทย จึ งอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การส่ งคาสั่งซื ้อ /ขายคื น /สับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น และ/หรื อ
ระยะเวลาในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วย/ผู้ลงทุน

▪

ชื่อบัญชีในกำรสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้ำกองทุน
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินำคินภัทร”
ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดังนี ้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

เลขที่บญ
ั ชี 075-3-02836-5
เลขที่บญ
ั ชี 054-1-06333-5
เลขที่บญ
ั ชี 151-0-04386-4
เลขที่บญ
ั ชี 091-6-01500-9
เลขที่บญ
ั ชี 801-1-11244-0

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นบัญชีที่รบั ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัท จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จ ะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่ มเติมบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุน ได้ในอนาคต โดยถือว่า ได้รับ
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
Q : กรณีใดที่บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน?
A : บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ดังนี ้
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/
หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่
อื่น และ/หรือ มีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุ คคลซึ่งโดยปกติมีถิ่น ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกั บ
สหรัฐ อเมริ ก า รวมถึ ง กองทรัพ ย์สิ น ของบุ ค คลดั ง กล่ า วและบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นซึ่ ง จั ด ให้ มี ขึ ้น และด าเนิ น กิ จ กรรมใน
สหรัฐอเมริกา
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั หรือปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนภายใต้บ ริษัท จัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน
หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน

Q : กองทุนมีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตำมคำสั่งที่รับไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร?
A : การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
▪ บริษัท จัดการอาจเลื่ อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคื นแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่ได้มี คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นของ
กองทุ น เปิ ดไว้แ ล้ว ได้ เมื่ อ ได้รับ ความเห็ น ชอบของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ โดยมี เหตุ จ าเป็ น ท าให้ไ ม่ สามารถจ าหน่ า ย จ่ ายโอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุ ที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์
หรือ ทรัพ ย์สิน ที่ ลงทุ น ไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุ ดัง กล่ า วอยู่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของบริษั ท จัดการกองทุ น รวม ทั้ง นี ้
เลื่ อนกาหนดชาระค่ าขายคืน ได้ไม่เกิ น 10 วัน ท าการนับแต่วันที่ ผู้ถือ หน่ว ยลงทุ นมี คาสั่ง ขายคื นหน่ วยลงทุ น นั้น เว้น แต่ ได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการและ
ข้อผูกพัน)

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

หน้า 23

การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ
▪

ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื ้ ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ

▪

กรณี มี เหตุจ าเป็ น โดยความเห็ น ชอบจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ (ให้กระท าได้ไม่ เกิ น 1 วันท าการ เว้น แต่ ได้รับ ผ่อ นผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
- มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
- ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
- มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

▪

เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่ เป็ น ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ ยวกั บการป้ องกัน และปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ

▪

อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริ ษั ท จัด การกองทุ น รวมรายเดิ ม ไม่ ส ามารถด ารงความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ได้ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจ การจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ น
หน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ

8. กรณีอยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษั ทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุ สมผลว่า จะมี การขายคืน หน่วยลงทุ น ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และการเลิ กกองทุ นรวมจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซื ้ อ คาสั่ง
ขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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Q : กองทุนกำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร?
A : 1) กรณีสำหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป หน่วยลงทุนชนิด F หน่วยลงทุนชนิด ES และ หน่วยลงทุนชนิด M
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
▪ ผูโ้ อนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้
▪ ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนโครงการ
▪ ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องนาส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
เพื่ อท าการโอนหน่ วยลงทุ นในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้อ งการได้ใบหน่ วยลงทุน จะต้องยื่ นเรื่องการ
ขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้
ผู้โอนและผู้รับ โอนหน่ว ยลงทุ น ภายใน 7 วัน ท าการ นับ แต่ วันขอโอนหน่ ว ยลงทุ น โดยคาขอโอนหน่ วยลงทุน ต้องถูกต้อ งและ
ครบถ้วน ทัง้ นี ้ ผูร้ ับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการโอนหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว

ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีที่การ
ถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ
บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมื องสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่น ฐานและ/หรือ ที่อยู่อื่ น
และ/หรื อ มี บัญ ชี อยู่ใ นสหรัฐ อเมริ กา หรือ บุ คคลซึ่ ง โดยปกติ มี ถิ่น ที่ อ ยู่ ในสหรัฐ อเมริกา และ/หรือ เป็ น บุ ค คลที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
สหรัฐ อเมริ ก า รวมถึ ง กองทรัพ ย์สิ น ของบุ ค คลดั ง กล่ า วและบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นซึ่ ง จั ด ให้ มี ขึ ้น และด าเนิ น กิ จ กรรมใน
สหรัฐอเมริกา
▪ บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธคาสั่งการโอนหน่วยลงทุ นของบุ คคลใดหรือกลุ่มบุ คคลใดที่ ทาให้บ ริษัท จัดการ
และหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
2) กรณีสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม
ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจานาหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
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กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะโอนการลงทุน ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี ้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม/กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการ หรือไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการจะดาเนินการโอนการลงทุน ในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม/กองทุนรวมเพื่อการออมนั้น ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับคาสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีการโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี ้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามหัวข้อ “การเลิกกองทุน” บริษัทจัดการจะดาเนินการ
โอนการลงทุนในหน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่ อการออมอื่นที่อยู่ภ ายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ ที่มีความเสี่ยงในระดับต่าสุดในขณะนัน้ หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่ งบริษัทจัดการจะดาเนินการ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม”
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม
Q : ท่ำนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด?
A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี ้
1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com
2) ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึน้ โดยสมาคม (NAV Center)
Q : ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกำรแบ่งหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจก่อนกำรลงทุน?
A : ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่งหน่วยลงทุนที่ผลู้ งทุนควรทาความเข้าใจก่อนการลงทุน ดังนี ้
▪ ผู้ถือหน่ วยลงทุน มีสิทธิเรียกให้บ ริษัทจัด การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุ นได้ไม่เกินไปกว่าส่ ว นของทุน ของกองทุ น

ที่ตนถือ ทั้งนี ้ ในกรณี ที่มีการแบ่ งชนิ ดของหน่วยลงทุ น สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
▪ การแบ่ ง ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ไ ด้เป็ นการแยกความเป็ น นิ ติ บุ ค คลของกองทุ น กองทุ น นี ้ยั ง คงเป็ น นิ ติ บุ ค คลเดี ย วเท่ า นั้ น
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิ ด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก
กันตามชนิ ดของหน่วยลงทุน โดยทรัพ ย์สินทั้งหมดของกองทุ นจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่ อบุคคลภายนอกตามสัญญา
ข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นชนิด
ต่าง ๆ จะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ที่อาจมี ความต้องการลงทุ นที่แ ตกต่างกั นในรายละเอี ยด โดยบริษั ทจัดการจะแจ้งรายละเอี ยดการ ให้บ ริการดังกล่า วก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ บริ ษั ท จัด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะยกเว้น ไม่ เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ระหว่ า งชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น ภายใน
กองทุนนี ้ โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับ สนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซื ้ อ คืนหน่ วย
ลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
สิทธิของผู้ถือหน่วย
Q : กองทุนนี้มีกำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่? อย่ำงไร?
A : บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันทาการซือ้ ขายหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
Q : ผู้ถือหน่วยอำจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใดบ้ำง ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร?
A : ผู้ถือ หน่วยอาจจะถูกจ ากัดสิ ทธิออกเสียง ในกรณี ที่ ผู้ถือ หน่วยลงทุน ถือหน่วยลงทุน เกิ นข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท จัดการ
จะไม่ นับ คะแนนเสียงส่ว นที่ เกิน ดังกล่ าว เว้น แต่ เป็ น กรณี กองทุ น รวมที่ มี การแบ่ งชนิ ดหน่ว ยลงทุ น และหน่ วยลงทุ น ชนิ ดดังกล่ า ว
มีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียงและข้อยกเว้น จะเป็ นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
Q : มีข้อจำกัดในกำรถือหน่วยลงทุนหรือไม่?
A : หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง จะเป็ นไปตาม ประกาศ และ/หรือกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
Q : ช่องทำงและวิธีกำรที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพิ่มเติม
A : ผูถ้ ือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ https://am.kkpfg.com
Q : หำกท่ำนต้องกำรร้องเรียนจะทำได้อย่ำงไร ?
A:

1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ
2) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ
3) ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน (ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2724-4000
กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร: ไม่มี

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

หน้า 27

Q : กำรระบุภูมิลำเนำในประเทศไทย เพื่อกำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยที่ไม่มีภูมิลำเนำในประเทศไทย?
A : ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษั ท
จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม
Q : บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม ?
A : บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม มีดงั นี ้
▪ ข้อมูลบริษัทจัดกำร :

▪ ดัชนีชวี้ ัดกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
▪ มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิภำยใต้กำร
บริหำรจัดกำร :
(ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)
▪ จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภำยใต้
กำรบริหำรจัดกำร :
(ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)
▪ รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร :
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่

2) คณะผูบ้ ริหาร ได้แก่

1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชัน้ ที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4
ได้รบั การรับรอง CAC1
107,190,551,340.88 บาท

43 กองทุน

คุณอภินนั ท์ เกลียวปฏินนท์
คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณพิพฒ
ั น์ เหลืองนฤมิตชัย
คุณกุลนันท์ ซานไทโว
คุณอนุกูล ปิ ติชยั ชาญ
คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
คุณจุติมาส ศิวะมาศ
คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส
คุณจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์
คุณกษิดิษ ทองปลิว

(ประธานกรรมการ)
(กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการลงทุน)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ทีม Research)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ)
(ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการกองทุน)
(ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง)

CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
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▪ รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน :

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

(กรรมการผู้จดั การ)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ ฝ่ ายจัดการลงทุน)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ ทีม Research)
(ผูอ้ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
(ผูอ้ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
(ผูอ้ านวยการ ทีม Fund Specialist)
(ผูอ้ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารต่างประเทศ)
(ผูอ้ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี)้
(ผูอ้ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)

▪ รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน :
1) คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติกำรศึกษำ

- ปริญญาโท MSc Finance (International
Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA Level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
สายงานจัดการลงทุน
- อดีตผู้จดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เอเชียเวลท์ จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายลงทุน
บลจ. ธนชาต จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เกียรตินาคิน จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และสินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
- ปริญญาโท MS Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA Charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้ช่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.ภัทร จากัด
- อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

o ประสบกำรณ์
กำรทำงำน

o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

2) คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์
กำรทำงำน
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o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

3) คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติกำรศึกษำ
o ประสบกำรณ์
กำรทำงำน

o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

4) คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติกำรศึกษำ
o ประสบกำรณ์
กำรทำงำน

o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
5) คุณณิชนันทน์ จงสวัสดิ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์
กำรทำงำน

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ตราสารทุนและสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- ปริญญาโท MS Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้ช่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ภัทร จากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และกองทุนรวมตราสารทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
- ปริญญาโท MSC in Finance and
Management, University of Exeter
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
- ปริญญาโท Master of Management in Finance
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผูจ้ ัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด

- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ัดการ Dealer บลจ.บัวหลวง จากัด

o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

6) คุณภัทรา คงอรรถการ
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

- อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
- ปริญญาตรี Finance and Banking
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA Level 2
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
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กำรทำงำน
o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

-

7) คุณสุราช เซที, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติกำรศึกษำ
o ประสบกำรณ์
กำรทำงำน
o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

8) คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์กำร
ทำงำน

o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
9) คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์
กำรทำงำน

o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน APA Capital
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารต่างประเทศ
บลจ. ธนชาต/ ฝ่ ายลงทุน
เจ้าหน้าที่ Investment Product Strategy
ฝ่ ายลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์
ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการกองทุนตราสารหนีต้ ่างประเทศและ
FX บลจ. เอ็มเอฟซี
บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก
วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
- ปริญญาโท MBA, The University of Chicago
Graduate School of Business
- CFA charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุน
บลจ. เมย์แบงค์ (ประเทศไทย)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
- ปริญญาโท MBA, National Institute of
Development Administration (NIDA)
- CFA level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
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10) คุณยุทธพล ลาภละมูล , CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์
กำรทำงำน
o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
11) คุณอลิสา กัมพลพันธ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติกำรศึกษำ
o ประสบกำรณ์
กำรทำงำน

o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
12) คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์
กำรทำงำน

o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

- Bachelor of Science in Business
Administration, California State University,
Los Angeles
- อดีตผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
หัวหน้าฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหารเงิน
ลงทุน บล. ภัทร จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน
- ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel
University
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนส่วนบุคคล สายงานจัดการลงทุน
บล. เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
- อดีตผู้จดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
- ปริญญาโท MSc Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ผูจ้ ัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.
เกียรตินาคินภัทร

- อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ ายบริหารสินทรัพย์ บมจ.
ผลิตไฟฟ้า
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน

13) คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA, FRM o ประวัติกำรศึกษำ
(ผูจ้ ดั การสภาพคล่อง)

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

- ปริญญาโท Investment Management,
Cass Business School
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA Charterholder
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- Certified FRM
o ประสบกำรณ์
กำรทำงำน

o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

14) คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี
(ผูจ้ ดั การสภาพคล่อง)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์
กำรทำงำน

o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

- ผูอ้ านวยการงานลงทุนตราสารหนี ้
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุนอาวุโส บลจ.ทหารไทย จากัด
- อดีตผู้จดั การลงทุน ฝ่ ายบริหารเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอัตราดอกเบีย้
และอัตราแลกเปลี่ยน
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- CFA Level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้ช่วยผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ทหารไทย จากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตลาดเงินและ
กองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน

รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :

0-2165-5555
0-2217-8888
0-2658-8888
0-2659-7000, 0-2659-7384
0-2695-5000
0-2857-7799
0-2846-8649
0-2646-9650
0-2635-1718
0-2305-9559
0-2680-1111
0-2660-6677
0-2659-8000
0-2658-5800
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูช่นั จากัด

โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :

0-2659-3456
0-2638-5000, 0-2287-6000
0-2949-1000, 0-2949-1126-28
0-2648-3600, 0-2648-3500
0-2680-5000
0-2205-7000
0-2862-9797
0-2861-5508
0-2648-1111
0-2009-8888
0-2618-1111
0-2795-1000
0-2626-7777, 0-2626-7778
0-2026-6222
0-2026-5100
0-2796-0000, 0-2345-0000
0-2274-9400, 0-2276-1025
1240
02-061-9621
02-430-6543
02-508-1567
02-095-8999

รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนชนิด ES
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2305-9559
รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนชนิด M
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2305-9559
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท จัดการ
เพิ่มเติม ตั้งแต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือติ ดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คื น และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษั ทจัดการก่ อนหน้าวันที่บริษัทจั ดการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุ นเพิ่ มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษั ท
จัดการได้ตามปกติ
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Q : ใครเป็ นผู้ดูแลปรับปรุ งรำยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้กำรชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็ นไปอย่ำง
ถูกต้อง?
A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4
Q : ใครเป็ นผู้เก็บรักษำทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดกำรให้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดกำรลงทุนที่ตกลงไว้ ?
A : ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2724-4000
ทัง้ นี ้ นอกจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตัง้ แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย
Q : ใครเป็ นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุนรวมที่ท่ำนลงทุน ?
A : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล และนาย ประสิทธิ์พร เกษามา
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345
ช่องทำงที่ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
Q : ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนจำกช่องทำงใด ?
A:

•

1. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800
2. เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com
3. ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้

มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏขึน้ แล้วในปั จจุบันหรือไม่
▪ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการที่ https://am.kkpfg.com

ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวมและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กองทุ น เป็ นกองทุ น รวมหน่ ว ยลงทุ น ประเภท Feeder Fund ที่ มี น โยบายลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหลั ก
ในต่ า งประเทศเพี ย งกองทุ น เดี ย ว คื อ กองทุ น Capital Group New Perspective Fund (กองทุ น หลั ก ) โดยเฉลี่ ย ในรอบปี บั ญ ชี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนัน้ กองทุนนีจ้ ึงมีความเสี่ยงที่สาคัญ ดังนี ้
ปั จจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก
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(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุน (Equity Risk) : ราคาของตราสารทุนอาจปรับตัวลงในบางเหตุการณ์ เนื่องจากความผันผวน
ของปั จจัยต่าง ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลให้ราคาของ
ตราสารเพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
(2) ควำมเสี่ ย งจำกกำรลงทุ น ในหนี้ ส ำธำรณะ (Sovereign Debt Risk): กองทุ น หลั ก อาจมี การลงทุ น บางส่ ว นในหนี ้ส าธารณะ
(Sovereign Debt) จึงต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของรัฐบาลประเทศที่ลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงหากผูอ้ อกตราสารผิดนัดชาระหนี ้
(3) ควำมเสี่ยงจำกตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทุนมีนโยบายการลงทุนไปยังตราสารทุนทั่วโลก เงินลงทุนบางส่วนจะ
มีการไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในบางตลาดยังมีขอ้ จากัดหลายๆ ด้านเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) เช่น ระบบ
การชาระคืนส่งมอบ (settlement systems) อาจล่าช้าหรืออาจเกิดการผิดพลาดของระบบหรือการปฏิบัติงานของคู่สัญญา บทบาทหน้าที่
ขององค์กรที่มี หน้าที่กากับดูแลตลาดเกิดใหม่ อาจไม่ชัดเจน และโปร่งใสเท่าตลาดที่ พัฒ นาแล้ว และระดับสภาพคล่องของตลาดที่อ ยู่ใน
ระดับต่า และความผันผวนของระดับราคาที่สูง นอกจากนั้นอาจมีเ รื่องของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ข้อจากัดของนักลงทุน
ต่างชาติและความไม่สงบทางการเมืองของตลาดเกิดใหม่ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการดาเนินงานของตลาด
(4) ควำมเสี่ ยงจำกอั ต รำแลกเปลี่ ย น (Currency Risk): กองทุน มี การลงทุ นในตราสารทุน ทั่วโลกเป็ น หลักทรัพย์ห ลักของกองทุ น ซึ่ ง
ตราสารทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักของกองทุน ทาให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุล
หลักกับเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ เงินปั นผล ดอกเบีย้ และอาจทาให้เกิดกาไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
(5) ควำมเสี่ ย งจำกกำรซื้อ ขำยหลั ก ทรัพ ย์น อกตลำดหลั ก ทรั พ ย์ (OTC Markets Risk): ในบางกรณี กองทุ น หลักอาจมี การทาการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทาให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นทางการ (Official
stock exchange) ทั้ง นี ้เนื่ อ งจากสภาพคล่ อ งที่ อ าจต่ า กว่ า หรื อ การก ากั บ ดู แ ลที่ อ าจไม่ รัดกุ ม เท่ า ตลาดที่ เป็ น ทางการ อย่ า งไรก็ ตาม
ในการพิจารณาลงทุ นซือ้ ขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์จะนาปั จจัยความเสี่ยงเหล่านี ้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนทาการซือ้ ขาย
แต่ละครัง้
(6) ควำมเสี่ย งจำกกำรลงทุ น ในตรำสำรอนุ พั น ธ์ (Derivatives Risk): กองทุ น หลักอาจมี การลงทุน ในตราสารอนุพัน ธ์ เพื่ อป้ อ งกั น
ความเสี่ ยง ทั้ง นีข้ ึ น้ อยู่ กับ ดุลยพิ นิ จ ของผู้จัดการกองทุ น โดยเพื่ อ วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพของการลงทุ น ( Efficient Portfolio
Management) และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใช้ตราสารอนุพันธ์ อาจทาให้ความผันผวนของ
กองทุนเพิ่มสูงขึน้ และการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทาไม่ได้เต็มจานวน
ควำมเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
ประเภทของควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทรำบ
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ ย งจำกกลยุ ท ธ์ ในกำรบริ ห ำรกองทุ น แบบเชิ ง รุ ก กองทุน จะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดาเนินงาน
(Active management risk) เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการ และความเสี่ยงของกองทุนและกองทุนหลักอย่างสม่าเสมอ
บริ ห ารกองทุ น แบบเชิ ง รุ ก (Active management) ดั ง นั้ น จึ ง มี
ความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกล
ยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ของผู้ จั ด การกองทุ น อาจท าให้ ผลตอบแทนของ
กองทุนไม่เป็ นไปอย่างที่คาดหวังหรือตามที่ประเมินไว้
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ประเภทของควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทรำบ
ควำมเสี่ ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากราคา
หรื อ ผลตอบแทนของหลัก ทรัพ ย์ที่ กองทุ น หลัก และ/หรื อ กองทุ น
ลงทุ น มี ก ารปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ ้น หรื อ ลดลง เนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ
สังคม การเมื อง ตลาดทุ น และตลาดเงิน รวมถึงการเปลี่ ยนแปลง
ของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) เป็ นต้น

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กองทุน จะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดาเนินงาน
และความเสี่ยงของกองทุนหลักอย่างสม่าเสมอ
อี กทั้ ง กองทุ น จะท าการวิ เคราะห์ถึ ง ปั จ จัยต่ า งๆ อั น อาจส่ ง ผล
กระทบต่อการปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอื่น ๆ
ที่กองทุนลงทุนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง (หากมี)

ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไร
ของบริษั ทที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุน ลงทุน ทาให้ผู้ลงทุนไม่ได้
รับ ผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น ความสามารถในการชาระหนี ้ และ
ผลการดาเนินงาน เป็ นต้น
ควำมเสี่ ย งของประเทศที่ ก องทุ น ไปลงทุ น (Country and
Political Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
ที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุน เข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมื อง การเปลี่ ยนแปลงนโยบาย หรื อความผั น ผวนของสภาวะ
เศรษฐกิ จ รวมถึ งข้ อจ ากั ดทางด้ านกฎหมาย และการท าธุ รกรรม
ทางการเงิน
ควำมเสี่ ย งจำกข้ อ จ ำกั ด กำรน ำเงิ น ลงทุ น กลั บ ประเทศ
(Repatriation risk) ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากทางการของประเทศที่
กองทุนหลักและ/หรือกองทุน ลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนหลักและ/หรือกองทุนไม่สามารถ
น าเงิ น กลั บ เข้ า ประเทศ อาจส่ ง ผลให้ ผู้ ล งทุ น ไม่ ไ ด้ รั บ คื น เงิ น
ตามระยะเวลาที่กาหนด
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความเสี่ ย งที่ ก ารลงทุ น อาจประสบกั บ ความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ ย น ท าให้ อั ต ราผลตอบแทนในรู ป เงิ น บ าทผั น ผวน
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

กองทุน จะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดาเนินงาน
และความเสีย่ งของกองทุนหลักอย่างสม่าเสมอ
อีกทั้ง กองทุนจะทาการวิเคราะห์และติดตามผลประกอบการของ
บริษั ท ผู้อ อกตราสารอื่ น ๆ ที่ กองทุ น ลงทุ น อย่ า งสม่ า เสมอและ
ต่อเนื่อง (หากมี)
กองทุนจะมีการติดตามติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมื อ ง ภาวะเศรษฐกิ จ ภาวะตลาดเงิ น ตลาดทุ น ตลอดจน
ปั จ จัยพื ้นฐานต่า งๆ ของประเทศที่ กองทุน หลักและ/หรือ กองทุ น
ลงทุนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
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กองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปั จจัยที่จะมีผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการน าเงิ น ลงทุ น กลับ ของประเทศที่ เข้ าลงทุ น
อย่ างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อย่าง
ใกล้ชิด
ผู้จัดการกองทุน จะบริหารความเสี่ยง โดยจะพิ จารณาลงทุ นหรื อ
มี ไว้ซึ่ ง สัญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ ป้ อ งกั น ความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี ้กองทุ น
อาจมี ค วามเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย นในส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ท าการ
ป้อ งกัน ความเสี่ยงไว้ ซึ่ง อาจทาให้ผู้ลงทุน มี โอกาสได้รับ ผลกาไร
หรือขาดทุน เพิ่ มขึ น้ หรือ ลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ อีกทั้งการ
ทาธุ รกรรมป้ อ งกัน ความเสี่ยงอาจมี ตน้ ทุ น ซึ่ งทาให้ผลตอบแทน
ของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
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ประเภทของควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทรำบ
ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivative)
ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุ พันธ์นั้นอ้างอิ ง
อยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทาให้
กองทุ น รับ รู ผ้ ลขาดทุ น เนื่ อ งจากกองทุ น ได้ด ารงสถานะเปิ ดรับ
ความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
และความเสี่ยงจากการที่ราคาของตราสารอนุพนั ธ์มีความผันผวน
สูงเมื่ อ เที ยบกั บ มูลค่ าเงิ นลงทุ น จึง ทาให้กองทุน มี โอกาสที่ จ ะได้
กาไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์สงู ตามไปด้วย

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กองทุนจะลงทุน ในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้า นอั ตราแลกเปลี่ ย น อาจท าให้ กองทุ น เสี ย โอกาสที่ จ ะได้รั บ
ผลตอบแทนที่เพิ่ มขึน้ หากอัตราแลกเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกั น
ข้ามกับที่คาดการณ์ไว้

ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ยง กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในกองทุนหลัก ที่มีขนาดและสภาพ
จากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุน ที่ลงทุนได้ในราคา คล่ องสูงเพี ยงพอ โดยคานึ งถึ งปริมาณการซื ้อขายในกรณี ที่ มี การ
ที่ เหมาะสมและภายในระยะเวลาอัน สมควร หรือ อาจไม่ ไ ด้ราคา ไถ่ถอนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
ตามที่ตอ้ งการ
ควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย (Legal Risk) กองทุนอาจมี ความเสี่ยง
ทางกฎหมาย ในกรณี ที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษี
ที่ ท าให้ ผู้ อ อกตราสาร หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยในการลงทุ น เพิ่ ม ขึ ้น
ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น อาจได้ ผ ลตอบ แทนจากการลงทุ น ต่ า กว่ า
ที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนั้นในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
กองทุ นมี ความเสี่ยงเพิ่ มเติม หากประเทศที่กองทุ นเข้าลงทุน ออก
กฎเกณฑ์ที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ ผู้อ อกตราสารในการส่ ง เงิน ออกนอก
ประเทศเพื่อคืนเงินต้น
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ (Counterparty Risk)
กรณี ที่ กองทุ น มี การลงทุ น ในสัญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า เพื่ อ ป้ อ งกั น
ความเสี่ ยงจากอั ตราแลกเปลี่ ย นเงิ น อาจมี ค วามเสี่ ยงทางด้า น
เครดิตของบริษัทที่เป็ นคู่สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้านัน้ โดยคู่สัญญาใน
การทาธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมีผล
การดาเนินงานและฐานะการเงินที่ดอ้ ยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะ
จ่ายเงินตามภาระผูกพัน

กองทุ นจะเลือกลงทุ นในกองทุ นหลักในประเทศที่ ผู้จัดการกองทุ น
พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงทางกฎหมายในระดับต่า

บริษัทจัดการจะทาการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษั ท ที่ เป็ น คู่ สัญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า อย่ า งระมัดระวังและ
สม่ า เสมอ โดยคั ด เลื อ กคู่ สั ญ ญาที่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความ
น่ าเชื่ อ ถื อในอัน ดับ ที่ ลงทุ น ได้ (Investment grade) จากสถาบั น
การจัดอัน ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ได้รับ การยอมรับ จากสานักงาน
คณ ะกรรมการ ก.ล.ต. และห ากมี ก ารป รั บ ตั ว ใน ท างลบ
อย่า งมีนัยสาคัญ บริษั ท จัดการจะพิ จารณาปรับเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ทัง้ นี ้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ที่คู่ สัญ ญาในการท าธุรกรรมไม่สามารถท าตามข้อสัญญาตามที่
ตกลงกันไว้

ทั้งนี้ แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ำงต้น ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำตัดสินใจของบริษัทจัดกำร โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ลงทุน
เครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องของกองทุนรวม
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กองทุนจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม สาหรับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. KKP GNP-H
2. KKP GNP-H-F
3. KKP GNP-H-SSF
4. KKP GNP-H-ES
5. KKP GNP-H-M
โดยมีรายละเอียดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น ดังต่อไปนี ้
• เครื่องมือกำรกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็ นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำย
- ค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพคล่อง (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม:
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบัน บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่ องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ดุลพินิจ
พิจ ารณาเลื อกใช้เครื่องมือ อย่างหนึ่ งอย่า งใดหรือหลายอย่ างตามความจาเป็ น และหรื อตามการประเมิ น ว่าสมควรภายใต้เงื่อ นไข
ข้อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุ วิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่ กองทุนมีการรับ คาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกในแต่ละวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามวิธีการคานวณ
ที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด threshold ข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็น
เหมาะสม
บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะดาเนินการให้สอดคล้อ งกั บกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมี หลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษั ทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น บริษัท จัดการจะให้ข้อ มูลของกองทุ นต่ างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่อ งมือ นี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
อัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีท้ างเว็บไซต์ของบริษัท จัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่กาหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ
หรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
โดยจะไม่ต่ากว่าระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครอง ที่กาหนดในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการ
การใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนัน้
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษั ทจัดการจะพิ จารณาเรียกเก็ บ Liquidity Fee โดยมีห ลักการในการพิ จารณาเป็ น ไปตามนโยบายและแนวทางที่บ ริษั ทจัดการ
กาหนด โดยพิ จารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่ องของทรัพ ย์สินที่ กองทุน รวมลงทุ นและหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สิน และหรือ ค่ าธรรมเนี ยมการซื ้อขาย (commission) และหรือ ค่ าธรรมเนี ยมธนาคาร และหรื อภาษี และหรืออากรแสตมป์ ที่
เกี่ยวข้อง และหรือ bid-ask spread และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้
บริษั ทจัดการอาจพิ จารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มี อยู่แ ละหรือสมมติ ฐานและหรือการประเมิ นจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ท ธิ ด้ว ยสู ต รการค านวณที่ ส ะท้ อ นต้น ทุ น ในการซื ้อ ขายทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น รวม ( swing pricing) (ถ้ า มี ) หรื อ การเพิ่ ม
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน รวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี)
และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณี ที่ มี การใช้เครื่อ งมื อ Liquidity Fee นี ้ เงิ น จาก Liquidity Fee ที่ เรี ยกเก็ บ ได้จ ะน ากลับ เข้า กองทุ น อย่า งไรก็ ตามการใช้
เครื่องมือนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี ้
ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
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กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รำยละเอียดเพิ่มเติม:
กองทุ น รวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี การใช้ liquidity fee บริ ษั ท จั ด การอาจจะพิ จ ารณา
ดาเนิ นการให้สอดคล้อ งกับ กองทุ นปลายทาง หรือปฏิ บัติเป็ น อย่ างอื่ นโดยมี ห ลักการในการพิ จารณาเป็ น ไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ
แนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณี ที่บริษั ท
จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่ากองทุน นีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุ น
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
-

กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรกำรคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ: Full swing pricing หรือ Partial swing pricing
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบัน บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัด
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการ
แก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทราบ ผ่ านช่ อ งทางตามที่ บ ริ ษั ท จัดการเห็ น สมควร โดยการใช้เครื่ อ งมื อ ชนิ ดหนึ่ ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือ ปฏิบัติเป็ นอย่ างอื่นโดยมี หลักการในการพิ จารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณี
ที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิท ธิที่ จะถื อ ว่ า กองทุ น นี ้มี การใช้เครื่ อ งมื อ นี ้ด้ว ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุ น นี ้จ ะต้อ งปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อ นไขที่ กองทุ น
ต่า งประเทศปลายทางกาหนด ดัง นั้น บริษั ทจัดการจะให้ข้อ มูลของกองทุน ต่ างประเทศปลายทางที่ ใช้เครื่อ งมื อ นี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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โดยบริษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาใช้ Full swing pricing หรื อ Partial swing pricing โดยมี ห ลักการในการพิ จ ารณาเป็ น ไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษั ทจัดการกาหนด โดยพิ จารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ จะอยู่ภ ายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
2. swing factor มี หลักการในการพิ จ ารณาเป็ น ไปตามนโยบายและแนวทางที่บ ริษั ท จัดการกาหนด โดยพิจ ารณาปั จ จัยต่า ง ๆ ที่
เกี่ ยวข้อ ง ได้แก่ ต้น ทุน และค่ า ใช้จ่ า ยจากการซือ้ หรือ ขายทรัพ ย์สิน ของกองทุ นรวม (transaction costs) เช่ น bid-ask spread
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผัน ผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือภาวะ
สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี)
และหรือภาษี และหรืออากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้
หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่อง
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุนอยู่ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราหรือเปลี่ยนแปลง swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะนาค่าซื ้อหน่ วยลงทุ นที่ช าระเงินด้วยเช็ ค รวมเข้าเป็ นยอดซือ้ หน่ วยลงทุ นในวัน ทาการที่มีการใช้
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการ
ใด ๆ ที่ได้ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่า
เช็คค่าซือ้ หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. ในกรณี ที่บ ริษั ท จัดการพิจ ารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ น การใช้เฉพาะวัน ท าการซื ้อขายใดที่ สัดส่ว นของมูลค่ าซื ้อ ขาย
หน่ ว ยลงทุ น สุท ธิ ของกองทุ น เที ยบกับ มูลค่า ทรัพ ย์สิน สุทธิ ทั้งหมดของกองทุน มี ค่าเกิ นกว่า swing threshold ที่ บ ริษั ท จัดการ
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กาหนด โดยที่มูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุน สุทธิ ของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่ วยลงทุ น (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุ น รวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี การใช้ Swing Pricing บริษั ท จัดการอาจจะพิ จ ารณา
ดาเนิ นการให้สอดคล้อ งกับ กองทุ นปลายทาง หรือปฏิ บัติเป็ น อย่ างอื่ นโดยมี ห ลักการในการพิ จารณาเป็ น ไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ
แนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณี ที่บริษั ท
จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่ากองทุน นีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุ น
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
-

กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบัน บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัด
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการ
แก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทราบ ผ่ านช่ อ งทางตามที่ บ ริ ษั ท จัดการเห็ น สมควร โดยการใช้เครื่ อ งมื อ ชนิ ดหนึ่ ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือ ปฏิบัติเป็ นอย่ างอื่นโดยมี หลักการในการพิ จารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณี
ที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิท ธิที่ จะถื อ ว่ า กองทุ น นี ้มี การใช้เครื่ อ งมื อ นี ้ด้ ว ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุ น นี ้จ ะต้อ งปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อ นไขที่ กองทุ น
ต่า งประเทศปลายทางกาหนด ดัง นั้น บริษั ทจัดการจะให้ข้อ มูลของกองทุน ต่ างประเทศปลายทางที่ ใช้เครื่อ งมื อ นี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บ ริษั ทจัดการกาหนด
โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ การกาหนด ADLs factor จะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการ
ซื ้อ หรื อ ขายทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น รวม (transaction costs) เช่ น bid-ask spread ค่ า ธรรมเนี ย มการซื ้อ ขาย (commission)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจาก
ปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ ายการท าธุรกรรม REPO เพื่ อเสริม สภาพคล่อ งรองรับ ธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้า มี) และหรือ ภาษี และหรือ อากรแสตมป์ ที่
เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ
ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่
มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. การกาหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการ
จะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาด
ของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่
อาจส่งผลต่อ สภาพคล่ องของหลักทรัพ ย์ที่กองทุน ลงทุ นอยู่ ทั้งนี ้ โดยบริษั ทจัดการอาจพิจ ารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่ มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่ สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมื อในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการ
การใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้
2. บริษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิที่ จะนาค่าซือ้ หน่ว ยลงทุ นที่ช าระเงินด้วยเช็ ค รวมเข้าเป็ น ยอดซือ้ หน่วยลงทุน ในวันท า การที่ มีการใช้
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การใช้เครื่ อ งมื อ ADLs ในวัน ท าการนั้ น ทั้ ง นี ้ บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ เปลี่ ยนแปลงการดาเนิ น การใด ๆ ที่ ไ ด้
ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้
นัน้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
หรือขายคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นออก เพี ยงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่งที่ เกิน ADLs threshold ที่บริษั ทก าหนดไว้ รวมถึ งบริษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกาหนดเพิ่มเติมในการ

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

หน้า 44

เรียกเก็บเฉพาะรายที่ทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกาหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. การเรียกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่ สดั ส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าซือ้
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่ อ าจเกิ ดขึน้ กั บ ผู้ถือหน่ ว ยที่ยัง คงลงทุ น ในกองทุ น ต่ อไป เครื่อ งมื อ นี ้ไม่ ได้มี วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ สร้า ง
ผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
กองทุ น รวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี การใช้ ADLs บริษั ท จัดการจะพิ จ ารณาดาเนิ น การให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษั ท
จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติ
ของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดาเนิ น การให้สอดคล้อ งกั บกองทุน ปลายทาง เมื่ อกองทุ น ปลายทางมี การใช้เครื่อ งมื อนี ้ บริษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิที่ จ ะถื อว่ า
กองทุ น นีม้ ี การใช้เครื่องมื อนี ้ดว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุน นีจ้ ะต้อ งปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุ นต่ างประเทศ
ปลายทางกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
• กำรกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในกำรรับคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
- ระยะเวลำที่ต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
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เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่ำเกินกว่ำ : 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดกำรล่วงหน้ำเป็ นเวลำ : 3 วันทาการ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการ
ในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณา
เลือ กใช้เครื่องมือ อย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัดและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุ น ทราบ ผ่านช่ องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียด
หลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
เนื่องจากการแสดงข้อมูลใน “ระบบบริหารจัดการกองทุนรวม” ของสานักงาน ก.ล.ต. (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565) สามารถแสดงข้อมูลได้
เพียง “เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ำ : ….% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้า
เป็ นเวลา: …วันทาการ" แต่เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนดสาหรับการใช้ notice period นี ้ คือ “เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนมูลค่าตั้งแต่ 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันทาการ” ดังนัน้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะใช้เงื่อนไขที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมนีเ้ มื่อจะใช้ notice period
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศ
และหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีที่บริษัท
จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจั ดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ถือ ว่ ากองทุ น นี ้มี การใช้เครื่อ งมื อ นี ้ด้วย โดยรายการซื ้อขายของกองทุ น นี ้จ ะต้อ งปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์เงื่ อ นไขที่ กองทุ น ต่ างประเทศ
ปลายทางกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของ บริษั ท
จัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. กรณีที่ 1: ในกรณีสถานการณ์ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการขายคืนหน่วยลงทุนมูลค่าตั้งแต่รอ้ ยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนตามวิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการอาจกาหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไข
Notice period เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
กรณีที่ 2: ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดของ
การขายคืนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไข Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกาหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครัง้ นั้น ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทาง
อื่นที่บริษัทจัดการกาหนด โดยรายละเอียด Notice period ในกรณีที่ 2 นี ้ อาจแตกต่างจากกรณีที่ 1 ทั้งนี ้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจั ดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจ
อื่น
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ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม
2. บริษั ทจัดการอาจใช้ Notice period ร่ วมกั บเครื่องมื อในการบริห ารความเสี่ ยงสภาพคล่องอื่น ได้ โดยในกรณี ที่มี การใช้ Notice
period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย แนวทางในการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจัดการจะปฏิบัติกับคาสั่งที่ได้
จาก Notice period นั้นเช่นเดี ยวกับคาสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย และหากจะปฏิ บัติเป็ นอย่างอื่น บริษั ทจัดการจะ
ประกาศแนวทางอื่ น เพิ่ มเติ ม ทางเว็ บไซต์ของบริษั ท จัดการหรือ ผ่า นทางช่ องทางอื่ น ที่บ ริษั ท จัดการกาหนด ทั้งนี ้จ ะอยู่ภ ายใต้
กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่
มีอานาจอื่น
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตั ิกับคาสั่งที่ได้จาก
Notice period นัน้ เช่นเดียวกับคาสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ
เครื่องมื ออื่น ได้แก่ การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการขายคืนที่ ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ กาหนด (Liquidity Fee) การปรับ
มู ลค่ า ทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ ด้ว ยสู ตรการค านวณที่ สะท้ อ นต้น ทุ น ในการซื ้อ ขายทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น รวม (Swing pricing) การเพิ่ ม
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs) การกาหนดเพดานการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน (Redemption Gate) การดาเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนีห้ รือตราสารที่
ลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ดว้ ยราคาที่ เหมาะสม (Side pocket) การระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (Suspension of
Dealings) และเครื่องมือ การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อ งของกองทุนที่ มีระบุในรายละเอียดโครงการและหรือ
หนังสือชีช้ วนกองทุนนี ้ และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลง Notice period ได้ตามที่ บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ ม
หรือเปลี่ยนแปลงไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ
ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Notice period อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษั ท จัดการอาจพิ จารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมี ห ลักการในการพิ จ ารณาเป็ น ไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่อง
ของตลาด และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผล
ต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
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กองทุ น รวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี การใช้ Notice period บริ ษั ท จัดการอาจจะพิ จ ารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทาง
ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือ
ว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่ อนไขที่กองทุนต่างประเทศ
ปลายทางกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
-

เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดกำรจะใช้เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลำ : 30 วัน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่อ งมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุ นรวม” และหัวข้อที่ เกี่ ยวข้อ ง ทั้งนี ้ บริษั ทจัดการจะเป็ นผู้ใช้
ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้
เงื่อนไข ข้อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้
และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิด
หนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
หรือ ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท จัดการลงทุ นและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่ น
ทั้งนี ้ ในกรณีที่ บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับ กองทุนปลายทาง เมื่ อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือ นี ้
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะถื อ ว่ ากองทุ น นี ้มี การใช้เ ครื่ อ งมื อ นี ้ด้ว ย โดยรายการซื ้อ ขายของกองทุ น นี ้จ ะต้อ งปฏิ บั ติต าม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้
เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษั ทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ขั้นต่ า ไม่ ต่า กว่าร้อ ยละ 10 ของมูลค่า ทรัพ ย์สินสุท ธิข องกองทุน ตามรายละเอียด
วิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณที่บริษัทจัดการ
กาหนด

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

หน้า 48

3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะ
ใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของ
กองทุ น มี ค่ า เท่ า กั บ หรื อ มากกว่า Gate threshold ที่ บ ริษั ท จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่ า ซื ้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น สุท ธิ ข องกองทุ น
คานวณจาก มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis)
ของคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนถัดไป
รวมกับคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั่ง
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้มีการยกเลิกคาสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ
โดยหากจะเปิ ดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการกาหนด
7. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
8. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Gate threshold และหรือ Gate period ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขั้นต่า และหรือไม่เกิน Gate period ที่ระบุในโครงการ
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการแตกต่างจากกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น กรณีมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ค้างอยู่จากการใช้ Redemption Gate โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่คา้ งอยู่ในรายการ
และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชักช้า เป็ นต้น
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ
โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือ
ความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล่องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม และ
หรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อ
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุน ลงทุนอยู่ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษั ทจัดการ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการ
อาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณา
ดาเนิ นการให้สอดคล้อ งกับ กองทุ นปลายทาง หรือปฏิ บัติเป็ น อย่ างอื่ นโดยมี ห ลักการในการพิ จารณาเป็ น ไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ
แนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณี ที่บริษั ท
จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่ากองทุน นีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุ น
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
-

กำรดำเนินกำรในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนี้หรือลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปั ญหำ
ขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริษั ทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน

-

กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทาการ
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุน รวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้องระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ กรณี เกิดเหตุ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับ ซื ้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุ ดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณี ที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ น การไม่ข ายหน่ วยลงทุ น ตามคาสั่ง ซือ้ หน่ วยลงทุ นที่ รับ ไว้แ ล้ว หรือเป็ นการหยุดรับ คาสั่งซื ้อหน่ว ยลงทุน แก่ผู้ลงทุ นเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะ
เป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
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(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
2.อยู่ ใ นระหว่ า งดาเนิ น การเปลี่ ยนให้ บ ริ ษั ท จั ดการกองทุ น รวมรายอื่ น เข้ า บริ ห ารจั ด การกองทุ น รวมภายใต้ก ารจั ด การของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพี ยงพอของเงินกองทุนได้ตา มประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ัดการ
เงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุน
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญำ (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2อันดับแรกขึน้ ไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
ไม่เกิน 35%
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1. ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2. ส่วนที่ 2 ข้อ 1
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รบั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)

5

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย กว่า
หรือสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย
(1) 10% หรือ
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(2) นา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
benchmark + 5%
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อัตราใด
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทั่วไป จะสูงกว่า
ของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้
(1) 10% หรือ
ออกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ น
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์ซอื ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
benchmark + 5%
6.2 ตราสารทุ น ที่ อ อกโดยบริ ษั ท ที่ จัด ตั้ง ขึ น้ ไม่ ว่ า ตามกฎหมายไทยหรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้น ของบริษัทดังกล่าวซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับ ผู้
ลงทุ น ทั่ว ไปของ SET หรือ ของตลาดซื ้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ต่า งประเทศ (แต่ ไ ม่ รวมถึ ง
บริษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
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ข้อ

7

ประเภททรัพย์สิน
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือศุกูกที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้อง
ขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated Market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ 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
ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้
ขายหลั ก ทรัพ ย์ สาหรับ ผู้ล งทุ น ทั่ ว ไปของ SET หรื อ ของตลาดซื ้อ ขายหลั กทรัพ ย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้
มี ก ารเพิ ก ถอนหน่ ว ยดั ง กล่ า วออกจากการซื ้อ ขายใน SET หรื อ ในตลาดซื ้อ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รบั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว)
เป็ นผูอ้ อก ผู้ส่งั จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ
securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MFสามารถขาย
คืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่าinvestment grade หรือไม่มี credit rating
3 reverse repo
4 securities lending
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อัตรำส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี ้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
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ข้อ
5

6

ประเภททรัพย์สิน
total SIP ซึ่งได้แก่
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สิน
หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารที่ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(noninvestment grade/unrated)
derivatives ดังนี ้
6.1 hedging limit :
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของบริษัท
รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้
2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสาร
Basel III และ ศุกูกของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
หรือตราสารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability)* ของผูอ้ อกตรา
สารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี ้ ใน
กรณีที่ผอู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงินดังกล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ ินทาง
การเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และในกรณีที่ผอู้ อกตราสาร
ไม่มีหนีส้ ินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด** ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผอู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filingในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ.
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผอู้ อกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็ นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
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ข้อ

3

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตรำส่วน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ: *หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการ
บัญชีที่ผอู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั้ โดยเป็ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS)
หรือ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
**รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนใน หน่วยลงทุนของ MF อื่น ที่ บลจ.เดียวกันเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ

ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม1 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุน)
อัตรำ
เรียกเก็บจริงรอบปี 2
เรียกเก็บจริงรอบปี 2
รำยกำรที่เรียกเก็บ
ตำมโครงกำร2 1 พ.ค. 62 – 30 เม.ย. 63 1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64
1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย
รวมทั้งหมดที่ประมำณกำรได้
- KKP GNP-H
1.750
1.745
- KKP GNP-H-F
0.142
0.142
ไม่เกิน 4.8150
- KKP GNP-H-SSF
N/A
N/A

เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65

1.747
0.142
0.929

- KKP GNP-H-ES

N/A

N/A

N/A

- KKP GNP-H-M
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)
- KKP GNP-H
- KKP GNP-H-F
- KKP GNP-H-SSF
- KKP GNP-H-ES
- KKP GNP-H-M
1.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ (Trustee Fee)
- KKP GNP-H
- KKP GNP-H-F
- KKP GNP-H-SSF
- KKP GNP-H-ES
- KKP GNP-H-M
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน (Registrar Fee)
- KKP GNP-H
- KKP GNP-H-F
- KKP GNP-H-SSF
- KKP GNP-H-ES
- KKP GNP-H-M
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย
รวมทั้งหมดที่ประมำณกำร
ไม่ได้

N/A

N/A

N/A

ไม่เกิน 2.6750

1.608
ยกเว้น
N/A
N/A
N/A

1.603
ยกเว้น
N/A
N/A
N/A

1.605
ยกเว้น
0.787
N/A
N/A

ไม่เกิน 0.1070

0.035
0.035
N/A
N/A
N/A

0.035
0.035
N/A
N/A
N/A

0.035
0.035
0.035
N/A
N/A

ไม่เกิน 0.5350

0.107
0.107
N/A
N/A
N/A

0.107
0.107
N/A
N/A
N/A

0.107
0.107
0.107
N/A
N/A

ไม่เกิน 4.8150

0.009

0.009

0.005
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ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ ค่าจัดพิมพ์เอกสารสาหรับ
กองทุน ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เป็ นต้น 3
รวมค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
- KKP GNP-H
- KKP GNP-H-F
- KKP GNP-H-SSF
- KKP GNP-H-ES
- KKP GNP-H-M
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

ตามที่จ่ายจริง

ไม่เกิน 4.8150

ตามที่จ่ายจริง

0.009

0.009

0.005

1.759
0.151
N/A
N/A
N/A
ไม่มี

1.754
0.151
N/A
N/A
N/A
ไม่มี

1.752
0.147
0.934
N/A
N/A
ไม่มี

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ส่งั ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน4 (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
รำยกำรที่เรียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (Front-end Fee)
- KKP GNP-H
- KKP GNP-H-F
- KKP GNP-H-SSF
- KKP GNP-H-ES
- KKP GNP-H-M
2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน (Back-end Fee)
- KKP GNP-H
- KKP GNP-H-F
- KKP GNP-H-SSF
- KKP GNP-H-ES
- KKP GNP-H-M
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (Switching Fee)
กรณีเป็ นกองทุนต้นทาง (Switch
Out)

อัตรำ
ตำมโครงกำร2

เรียกเก็บจริงรอบปี 2
เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 พ.ค. 62 – 30 เม.ย. 63 1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64

เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65

ไม่เกิน 2.00

1.00
ยกเว้น
N/A
N/A
N/A

1.00
ยกเว้น
N/A
N/A
N/A

1.25
ยกเว้น
ยกเว้น
N/A
N/A

ไม่เกิน 2.00

ยกเว้น
ยกเว้น
N/A
N/A
N/A

ยกเว้น
ยกเว้น
N/A
N/A
N/A

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

อัตรำ
ตำมโครงกำร2

ไม่เกิน 2.00

เรียกเก็บจริงรอบปี 2
เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 พ.ค. 62 – 30 เม.ย. 63 1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

- KKP GNP-H
ไม่เกิน 2.00
- KKP GNP-H-F
- KKP GNP-H-SSF
- KKP GNP-H-ES
- KKP GNP-H-M
4. ค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทุน
- KKP GNP-H
- KKP GNP-H-F
- KKP GNP-H-SSF
- KKP GNP-H-ES
- KKP GNP-H-M

50 บาท ต่อ 1
รายการ

1.00
ยกเว้น
N/A
N/A
N/A

50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
N/A
N/A
N/A

เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
N/A
N/A

1.00
1.25
(ยกเว้นการเรียกเก็บ
(ยกเว้นการเรียกเก็บ
เฉพาะกรณีที่เป็ นการ
เฉพาะกรณีที่เป็ นการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่าง กองทุนเปิ ด KKP ระหว่าง กองทุนเปิ ด KKP
GNP และ KKP GNP-H) GNP และ KKP GNP-H)
ยกเว้น
ยกเว้น
N/A
ยกเว้น
N/A
N/A
N/A
N/A

50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
N/A
N/A
N/A

50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
ยกเว้น
N/A
N/A

1

การคานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะคานวณจากมูลค่า ทรัพย์สินทัง้ หมด
หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เกิดขึน้ ในวันทาการนัน้
2
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่อตั ราภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับ ปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3
ค่าใช้จ่ายอื่น ที่แต่ละรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีมูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขนึ ้ ไป บริษัทจะเปิ ดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็ นรายการ
ต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรายการใดๆ ที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจะรวมค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไว้เป็ นรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ และแสดงไว้เป็ นรายการสุดท้าย
4
โดยค่าธรรมเนียมอาจเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผูล้ งทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน
ในแต่ละครัง้ หรือการกาหนดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแต่ละราย โดยบริ ษัทจัดการ
อาจจะพิจารณานาค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางส่วนหรือทัง้ หมดเข้าเป็ นรายได้ของกองทุนรวม
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หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดโครงการในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ”
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัต ราไม่เกินร้อยละ 5 ของ
อัต ราค่ าธรรมเนี ย มดัง กล่ าว หรือ ค่ า ใช้จ่ า ย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้ง นี ้เป็ น ไปตามที่ ร ะบุ ไว้ในรายละเอี ย ดโครงการ หรื อ ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
3) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซือ้ คืน (back-end fee) ซา้ ซ้อนกันและรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทาง
อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซา้ ซ้อนด้วยเช่นกั น
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565
• รำยละเอียดกำรลงทุน
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• รำยละเอียดกำรกู้ยืมเงินและกำรขำยโดยมีสัญญำซือ้ คืน
- ไม่มี –
• รำยละเอียดกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

• รำยละเอียดกรณีลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง
- ไม่มี • รำยงำนสรุ ปจำนวนเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ เงินฝำก หรือตรำสำรกึ่งหนี้ก่ึงทุน
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• รำยละเอียดและอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้ เงินฝำก หรือตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ น
รำยตัว
- ไม่มี -

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

หน้า 63

คำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Tris Rating
คำอธิบำยกำรจัดอันดับเครดิตตรำสำรหนี้ระยะกลำงและยำวมีอำยุตั้งแต่ 1 ปี ขึน้
คำอธิบำยกำรจัดอันดับเครดิตตรำสำรหนี้ระยะสั้นมีอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี
ไป
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนีม้ ีความสามารถใน T1 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง
การชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาก
ในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองจากการผิดนัดชาระ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
หนีท้ ี่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิต
AA มีความเสี่ยงต่ามาก ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบีย้
ในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้าน
และ
การผิดนัดชาระหนีท้ ี่สูงยิ่งขึน้
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
T2 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง
ธุรกิจ
ในระดับ ดี และมีค วามสามารถในการชาระหนี ้ระยะสั้นในระดับ ที่น่ า
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ AAA
พอใจ
A
มี ค วามเสี่ ย งในระดั บ ต่ า ผู้ อ อกตราสารหนี ้มี ค วามสามารถในการช าระ T3 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสั้นในระดับที่ยอมรับ
ดอกเบี ้ ย และคื น เงิ น ต้ น ในเกณฑ์ สู ง แต่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากการ
ได้
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิต T4 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ที่ค่อนข้างอ่อนแอ
ที่อยู่ในระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็ นอันดับเครดิตตราสาร
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระ
หนีใ้ นตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตรา
ดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยน
สารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชาระหนีจ้ ากสกุลเงินบาทเป็ น
แปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความ
สกุลเงินตราต่างประเทศ
สามารถในการชาระหนีอ้ ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูง
นอกจากนี ้ Tris Rating ยั ง ก าหนด “แนวโน้ม อัน ดับ เครดิ ต ” (Rating
กว่า
Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็ นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้
BB มี ค วามเสี่ ย งในระดับ สู ง ผู้ อ อกตราสารหนี ้มี ค วามสามารถในการช าระ
ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึง
ดอกเบี ้ย และคื น เงิ น ต้ น ในเกณฑ์ ต่ า กว่ า ระดั บ ปานกลาง และจะได้ รั บ
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทาง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อ มอื่ น ๆ
ธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชาระ
ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนีอ้ ยู่ในเกณฑ์ที่ไม่
หนี ้ ทั้งนี ้ แนวโน้มอันดับ เครดิต ที่อ อกให้แก่ห น่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากั บ
เพียงพอ
ความสามารถในการชาระหนีข้ องหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่ ง
B
มีความเสี่ยงในระดับ สูงมาก ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระ
ออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
ดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมดความสามารถหรือความ
Positive หมายถึง
อันดับเครดิตอาจปรับขึน้
ตั้ง ใจในการช าระหนี ้ได้ ต ามการเปลี่ ย นแปลงของสถานกาณ์ ท างธุ ร กิ จ
Stable หมายถึง
อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
Negative หมายถึง
อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
C
มี ค วามเสี่ ย งในการผิ ด นั ดช าระห นี ้ สู ง ที่ สุ ด ผู้ อ อกต ราสารห นี ้ ไ ม่ มี
Developing หมายถึง
อันดับเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง
ความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน
หรือไม่เปลี่ยนแปลง
โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอือ้ อานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนีไ้ ด้
D
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผูอ้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถชาระ
ดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตจำก AA ถึง C อำจมีเครื่องหมำย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ำย
เพื่อจำแนกควำมแตกต่ำงของคุณภำพของอันดับเครดิตภำยในระดับเดียวกัน
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สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Fitch Rating
คำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือระยะยำว
คำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือระยะสั้น
สำหรับประเทศไทย
สำหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้น สู ง สุ ด ของอัน ดั บ ความ
น่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนีจ้ ะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตรา
สารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตรา
สารทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผูอ้ อก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขัน้ นีต้ ่างจากผู้ออกตราสารหรือตรา
สารอื่ น ที่ ไ ด้รับ การจั ด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้น สู งสุ ด ของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็ นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนีไ้ ด้
ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ ากกว่า
ตราสารหนีอ้ ื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ที่สูงกว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับ
ผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย การชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของ
ตราสารเหล่านีภ้ ายในประเทศนัน้ ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับ
หนึ่งและ ความสามารถในการชาระหนีค้ ืนตามกาหนดเวลา
จะมี ค วามไม่ แ น่ น อนมากขึ ้น ตามการเปลี่ ย นแปลงของ
เศรษฐกิจในทางลบ
B (tha) แสดงถึ ง ระดับ ความน่ า เชื่ อถื อ ขั้น ต่ าอย่ างมี นั ย สาคัญ เมื่ อ
เปรี ยบเที ย บกั บ ผู้ออกตราสารหนีอ้ ื่ น ๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนีแ้ ละข้อผูกพันทางการเงิน
ยังคงเป็ นไปได้ในปัจจุบนั แต่ความมั่นคงยังจากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชาระหนีต้ ามกาหนด
อย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชาระหนีต้ าม
กาหนดอย่างต่อเนื่องนัน้ ไม่แน่นอนขึน้ อยู่กับสภาวะที่เอือ้ ต่อ
การดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถใน
การปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กับสภาวะที่เอือ้ ต่อ
การดาเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี ้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กร
หรือตราสารหนีซ้ ึ่งกาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี ้ ในปัจจุบนั
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F1 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารตรงตาม
กาหนดเมื่อเปรีย บเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ ตราสารอื่ นๆในประเทศไทยภายใต้
อันดับความน่าเชื่อถือนีจ้ ะมอบให้สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะ
กาหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความ
น่าเชื่อถือที่กาหนด
F2 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลา
ในระดับ ที่ น่ า พอใจเมื่ อเปรีย บเที ย บกั บ ผู้อ อกตราสารหนี ้อื่ น ในประเทศเดี ย วกั น
อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3 (tha)แสดงถึ งระดับ ความสามารถในการชาระหนี ้ตามเงื่อ นไขของตราสารการเงินตาม
กาหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่น
ในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาระหนีด้ ังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึน้ ไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารที่ได้รบั
การจัดอันดับที่สูงกว่า
B (tha) แสดงถึ งระดับ ความสามารถในการชาระหนี ้ตามเงื่อ นไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาที่ ไม่ แ น่ น อนเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้อ อกตราสารอื่ น ในประเทศไทย
ความสามารถในการชาระหนีด้ งั กล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสัน้
C (tha) แสดงถึ งระดับ ความสามารถในการชาระหนี ้ตามเงื่อ นไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาที่ ไ ม่ แ น่ น อนสู ง เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ผู้ อ อกตราอื่ น ในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กับสภาวะที่เอือ้ ต่อการ
ดาเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้
D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนีท้ ี่ได้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้
หมำยเหตุ ประกอบกำรจัด อัน ดับควำมน่ำเชื่อ ถือในระยะยำว ในระยะสั้น สำหรั บ
ประเทศไทย
เครื่องบ่งชีพ้ ิเศษสาหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ทุ ก ระดั บ เพื่ อ แยกความแตกต่ า งออกจากการจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ระดั บ สากล
เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
หลัก ทั้งนี ้ จะไม่มี ก ารระบุสัญ ลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่ าวสาหรับอันดับ ความน่าเชื่อถืออันดับ
“AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ากว่า “CCC (tha)”
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญ ญาณการปรับอัน ดับ ความน่าเชื่อ ถือ (Rating Watch) : สัญ ญาณการปรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็ นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
อันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าว
อาจระบุ เป็ น “สัญ ญาณบวก” ซึ่ งบ่ งชี ้แ นวโน้ม ในการปรับ อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้สู ง ขึ ้น
“สัญ ญาณลบ” จะบ่ง ชีแ้ นวโน้มในการปรับ อัน ดับ ความน่ าเชื่อถื อให้ต่า ลง หรือ “สัญ ญาณ
วิวัฒ น์” ในกรณี ที่อันดับความน่ าเชื่อ ถืออาจจะได้รับการปรับขึ ้นปรับ ลงหรือคงที่ โดยปกติ
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Moody’s Rating
คำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพนื ้ ฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกพิจารณาว่าเป็ นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่สร้างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชาระหนีม้ าก
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่เกิดการผิดสัญญาชาระหนีข้ นึ ้ แล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชาระเงินต้นหรือดอกเบีย้ ได้
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนีต้ งั้ แต่อนั ดับ Aa ถึง Caa การกากับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตราสารหนี ้
ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนัน้ การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพปานกลางในอันดับนัน้ และการกากับ
ด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอืน่ ที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพต่าที่สุดในอันดับนัน้

• อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 1.25 เท่า
• ผลขำดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)
• กองทุน KKP GNP-H มีผลขำดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)
= -32.40% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็ นข้อมูลตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
ถึงวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี)
• กองทุน KKP GNP-H-F มีผลขำดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)
= -20.88% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็ นข้อมูลตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
ถึงวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี)
• กองทุน KKP GNP-H-SSF มีผลขำดทุนสูงสุดทีเ่ กิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)
= -21.47% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็ นข้อมูลตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
ถึงวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี)

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
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ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX)

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
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กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
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ผลกำรดำเนินงำนของกองทุน
• กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP GNP-H) ณ วันที่ 29 เมษำยน 2565

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ดั 3,6
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชีว้ ดั 2

Year to
Date
-19.21%
-12.93%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 1,172,476,735.36 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.1529 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
7.21%
N/A
N/A
8.26%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

-11.95%
-8.38%

-19.68%
-11.55%

-12.19%
-4.99%

8.83%
9.69%

23.28%

24.32%

21.00%

17.07%

20.35%

N/A

N/A

18.92%

18.46%

19.57%

16.88%

13.86%

19.20%

N/A

N/A

17.72%

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%ต่อปี )
2555

2556

2557

2558

2559

2560

กองทุนรวม

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ตัวชีว้ ดั 3,6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2561

2562

2563

2564

-12.69% 25.25%

28.28%

15.83%

-11.22% 26.57%

16.63%

19.55%

ความผันผวนของ
13.96%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14.42% 11.18% 27.90%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
11.05%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12.72% 10.13% 28.27%
ตัวชีว้ ดั
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชีว้ ดั : ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ม.ค. 63 เป็ นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชีว้ ดั เป็ น 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World
NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินแรกตัง้ แต่วนั ที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิด
หน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการ
สุดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
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)
หมำยเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
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• กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิด F (KKP GNP-H-F) ณ วันที่ 29 เมษำยน 2565

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ดั 3,6
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชีว้ ดั 2

Year to
Date
-18.78%
-12.93%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 7,130,673.50 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.3787 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
26.24%
N/A
N/A
27.05%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

-11.60%
-8.38%

-19.03%
-11.55%

-10.77%
-4.99%

N/A
N/A

23.28%

24.31%

21.01%

17.07%

N/A

N/A

N/A

19.80%

18.46%

19.57%

16.88%

13.86%

N/A

N/A

N/A

17.94%

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%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%

ตัวชีว้ ดั 3,6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

59.50%

19.55%

ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
23.67%
13.96%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
23.58%
11.05%
ตัวชีว้ ดั
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชีว้ ดั : ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ม.ค. 63 เป็ นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชีว้ ดั เป็ น 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World
NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินแรกตัง้ แต่วนั ที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิด
หน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการ
สุดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
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)
หมำยเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิ ดให้บริการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)
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• กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-H-SSF)
ณ วันที่ 29 เมษำยน 2565

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ดั 3,6
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชีว้ ดั 2

Year to
Date
-19.20%
-12.93%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 8,780,609.73 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.1561 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน
N/A
N/A
-19.66%
N/A
N/A
-11.55%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

-11.95%
-8.38%

-19.66%
-11.55%

N/A
N/A

N/A
N/A

23.28%

24.32%

21.00%

N/A

N/A

N/A

N/A

21.00%

18.46%

19.57%

16.88%

N/A

N/A

N/A

N/A

16.88%

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%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%

ตัวชีว้ ดั 3,6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.59%

ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15.81%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13.36%
ตัวชีว้ ดั
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชีว้ ดั : ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ม.ค. 63 เป็ นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชีว้ ดั เป็ น 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World
NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิ ดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินแรกตัง้ แต่วนั ที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิด
หน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการ
สุดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
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)
หมำยเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิ ดให้บริการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account)
ผู้ลงทุ นสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน นีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลังการ
เสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหน่ วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบัติ ที่แตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกั นชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้ง
ปวงแล้ว ทั้งนี ้ บริษั ทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุ นผู้ลงทุน ทราบล่ วงหน้าอย่ างน้อ ย 30 วัน โดยติ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษั ท
จัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี ้
(1) มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่ าขั้น ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่ว ยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า และจานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า:
เนื่องจากแบบประกันชี วิตควบการลงทุน มีส่วนที่ เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน ที่ผู้ลงทุ นสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างสัญญา ซึ่ง
แบบประกันชีวิตควบการลงทุนนีม้ ีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้ การสั่งซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกาหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่า ของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน จานวนหน่วย
ลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ซึ่งอาจแตกต่างจาก
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การซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชี วิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุ นผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้า
ประกันที่ได้รบั อนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยสามารถชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็ค
ส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทั้งนี ้ บริษัท ประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขั้น ต่าในการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุ น วันและเวลาทาการในการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุ น วิธีการในการสั่ง ซื ้อ
วิธีการช าระเงินเพิ่ม เติ ม ตามที่ระบุ ไว้ในกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ ลงทุน ได้รับจากบริษัท ประกั นชีวิต โดย
ระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
จะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชาระเงินครบถ้วนจากบริษัท ประกันชีวิตแล้ว และเมื่อรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุ นเสร็จสิ ้น
สมบูรณ์แล้ว ผู้ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุ ญาตเป็ น
อย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่าคาสั่ง
ดังกล่าวหรือผูล้ งทุนเป็ นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทาผิดการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผูล้ งทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีขอ้ สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
(3) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(3.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทัง้ นี ้
บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขั้น ต่าในการขายคื นหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคื นหน่วยลงทุน วัน และเวลาในการขายคื น
หน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการกองทุน และ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เ มื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเสร็จ
สิน้ สมบูรณ์แล้ว ผู้ส่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็ นอย่างอื่น
ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ประสงค์จะขายคืน หน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่ วยลงทุน โดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษั ท
ประกัน ชี วิ ตกาหนด โดยใช้แ บบฟอร์ม ของบริ ษั ท ประกั น ชี วิต ระบุ จ านวนขั้น ต่ า ตามเงื่อ นไขที่ ระบุ ไว้ในกรมธรรม์ สาหรับ ผู้ลงทุ น ที่ ซื ้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวัน
ทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะใน
ทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้ เพื่ อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษั ทประกันชีวิตมี
หน้าที่ต้องชาระเงินค่ าขายคืน หน่วยลงทุ นที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กั บผู้ลงทุนที่ ซือ้ กรมธรรม์ประกั นชีวิตภายใน 5 วันทาการนับแต่วัน
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน ต่ างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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หรือหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็น ชอบให้ดาเนินการเป็ น อย่างอื่น ได้ โดยมี วิธีการชาระเงิ นค่าขายคืน หน่วยลงทุนซึ่ ง
เป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(3.2) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษั ทประกันชีวิตจะส่ งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดื อนเพื่อนาค่าขายคื น
หน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตาม
อัตราที่ กาหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคื นอาจต่ากว่ามูลค่ าขั้นต่ าที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัท ประกั นชีวิตจะสรุ ป ค่าใช้จ่า ย
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนีผ้ ู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุ น กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษั ท
จัดการหรือนายทะเบียนจะเป็ นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยัน
การสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทาการ นับตัง้ แต่วันถัดจาก
วันสั่งซื ้อ/ขายคื นหน่วยลงทุน หรือเป็ น ไปตามที่ บริษั ทประกัน ชีวิตกาหนด ทั้งนี ้ บริษัท จัดการหรือ นายทะเบียนขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่ ออก
เอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจานวนขั้น
ต่าจานวนเงินคงเหลือขัน้ ต่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นภายใต้กรมธรรม์ป ระกั นชี วิตควบการลงทุ นสามารถสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ป ระกัน ชีวิ ตควบการลงทุ น
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง)
เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน ชีวิต
และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกัน ชีวิตจะเป็ น ผู้ดาเนิน การนาเงินค่ าขายคื นหน่ วยลงทุน กองทุ นเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งกาหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุน
เปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ให้มีสดั ส่วน
การลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี ้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนข้างต้นเป็ นไปตามที่
กาหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับบริษัทประกันชีวิต
แต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนแล้ว
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บริษั ทประกันชี วิตอาจระงับ การสับเปลี่ ยนการถือหน่วยลงทุ นเป็ น การชั่ว คราว และ/หรือถาวร ในกรณี ที่บ ริษัท ประกันชี วิตเห็น ว่าไม่เป็ น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขั้นต่าที่บริษัทประกัน
ชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษั ท ประกัน ชีวิตจะเป็ น ผู้จัดส่ งใบยื นยันการท ารายการสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นภายใน 15 วัน ทาการ นับแต่วัน ที่ ได้
ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับ
สัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็ นรายปี
ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตาม
ช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษั ท
ประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตเข้าถึงข้ อมูล
นัน้ ได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดาเนินการจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดง
ฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะ
การเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไข
ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนโดยตรง
(7) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุน ปกติที่ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
นีเ้ พียงอย่างเดียว ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี ้
(7.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้
(7.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
(7.3) ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นมี สิท ธิในฐานะผู้เอาประกัน ภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ป ระกั นชี วิตควบการลงทุ นภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็ นตัวแทน
ในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้น
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
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(7.7) สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกัน
ชีวิตนัน้
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทัง้ ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของฝ่ ายขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รบั คาแนะนาเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบ
คาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุ น
เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซือ้ กรมธรรม์ รวมทัง้ การซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกาหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชี วิต ขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้อ งกั บ
กฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิ บัติอื่นของ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิ จประกันภัย (คปภ.)
สานักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี
ทัง้ นี ้ บริษัทประกัน ชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่า
ได้รับ ความเห็น ชอบจากผู้ถือ หน่ วยลงทุ นและ/หรื อผู้ลงทุน ที่ ซือ้ กรมธรรม์ป ระกั นชี วิตควบการลงทุ นแล้ว ทั้ง นี ้ กรณี ที่ มี การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัท
ประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้บริการสั่งซือ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสาหรับบริษัทประกัน
ชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ สาหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(Unit-linked Life Policy) ของบริษัท ประกัน ชีวิตนั้น (ตามคาจ ากัดความตามในหนังสือชี ้ชวนส่วนโครงการนี)้ โดยหากจะเปิ ดให้บ ริการ
ดังกล่าว บริษั ทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริษั ท
จัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วันที่รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2565
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ข้อมูลเพิ่มเติม
คำจำกัดควำม / คำนิยำม :
โครงการ
กองทุน/กองทุนรวม
หน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริษัทจัดการ
กองทุนหลัก
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน

หมายถึง
หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์
วันทาการ
วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง

ราคาขายหน่วยลงทุน

หมายถึง

ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

หมายถึง

คาเสนอซือ้

หมายถึง

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

โครงการจัดการกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
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)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนนาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุนรวม
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั อนุญาตให้ทาการ
ซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันเปิ ดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
วันทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดซึ่งเป็ นวันทาการ
ปกติของบริษัทจัดการและของกองทุนหลักวันทาการของประเทศที่
กองทุนลงทุนและวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ และรวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีการติดต่อซือ้ ขาย
หลักทรัพย์
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
เมื่อสิน้ วันทาการที่คานวณ
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายนัน้ บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายนัน้ หักด้วย ค่าธรรมเนียม
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทั่วไปที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้อง
ปฏิบตั ิตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
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หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง

หมายถึง

การชดเชยราคา

หมายถึง

กิจการ

หมายถึง

กลุ่มกิจการ

หมายถึง

อันดับความน่าเชื่อถือ
อันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment
grade)

หมายถึง
หมายถึง

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

หมายถึง

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดย
แก้ไขราคาย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปั จจุบนั
การเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่มี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการ
เพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุน
บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่มีหลักทรัพย์
ซือ้ ขายในศูนย์ซอื ้ ขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จากัด
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
กาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ยอมรับจากสานักงานกาหนดว่าเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือที่ผลู้ งทุน
สามารถลงทุนได้ซึ่งเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้รบั การ
จัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สิน เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน กองทุนจะใช้
(1) อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหรือคู่สญ
ั ญา โดยในกรณีที่ผอู้ อก
หรือคู่สญ
ั ญาเป็ นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ ให้หมายความ
รวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน (support credit) ซึ่งสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่ธนาคารดังกล่าวจะได้รบั
การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อมีกรณีจาเป็ น หรือ
(2) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รบั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผู้คา้
ประกัน
ทัง้ นี ้ กรณีเป็ นตราสารที่มีความเสี่ยงของตราสารเป็ นการเฉพาะ เช่น หุน้
กูเ้ พื่อการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (securities bond) หรือหุ้นกู้
ด้อยสิทธิ (subordinated bond) เป็ นต้น กองทุนจะใช้อนั ดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรือสัญญา (issue rating) เท่านัน้ เว้นแต่ตราสาร
นัน้ ได้รบั การคา้ ประกันโดยผูค้ า้ ประกันกองทุนอาจสามารถใช้อนั ดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้คา้ ประกันได้ หรือ
(3) วิธีการอื่นใดตามประกาศที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือกาหนดเพิ่มเติม
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบัน
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สมาคม

หมายถึง

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ข้อผูกพัน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริษัทประกันชีวิต

หมายถึง

กรมธรรม์ประกันชีวิต

หมายถึง

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

หมายถึง

ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์

หมายถึง

มติพิเศษ

หมายถึง

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

การเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รบั อนุญาตและจดทะเบียน
กับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่าง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
บริษัทประกันชีวิตผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์
หรือการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุนภายใต้กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็ น
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการสาหรับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน โดยให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่น
ใดที่อาจดาเนินการดังกล่าวแทนหรือในนามของบริษัทประกันชีวิตได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รบั การอนุมตั ิจากนายทะเบียนสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การประกันชีวิต หรือหน่วยงานที่มีอานาจ
กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผเู้ อาประกันภัยเพื่อเป็ นหลักฐานว่า
ผูเ้ อาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีการทาสัญญาประกันชีวิตและ
สัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่าผูเ้ อาประกันภัยจะ
ชาระค่าเบีย้ ประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตสาหรับการให้ความ
คุม้ ครองต่อการมรณะ หรือการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผูเ้ อา
ประกันจะชาระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่าน
บริษัทประกันชีวิต
ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเบีย้ ประกันส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
นามาลงทุนในกองทุนรวม โดยโอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนในส่วนของ
กองทุนจะขึน้ อยู่กับผลการดาเนินงานของกองทุนนัน้
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ขายควบคู่ไปกับการขายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่วย

หน้า 81

ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้างมาก

หมายถึง

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ
กองทุนรวมเพื่อการออม

หมายถึง
หมายถึง

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. เกียรตินาคินภัทร
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้
ลงทุนซึ่งจัดตั้งขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
และให้หมายความรวมถึงกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
ตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้
ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว ทัง้ นี ้ เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวเท่านัน้ กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน

กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก :
1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- ช่องทางการบริการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัท
จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมา
ข้างต้น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวตามข้อ 5.1 ซึ่งจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือ ว่าได้รบั ความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซือ้ ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้สนใจลงทุน/ผูจ้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของ
บริษัทจัดการ หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน:
บริษัทจัดการจะจัดให้มีหรือดาเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) จัดให้มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุก
แห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูล
โครงการ ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) ได้ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนทุกวันในเวลาทาการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี)
กำรเปิ ดบัญชีกองทุน:
ผูจ้ องซือ้ จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุน
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี ้
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
(2) กรณีนิติบุคคล
ก) สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจได้ลงนามและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้า
มี) เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และหรือ ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวง
พาณิชย์ออกให้
จ) สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
(3) กรณีบญ
ั ชีร่วม (ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 4 คน)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละราย
บริษัทจัดการกาหนดให้ผใู้ ช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็ นผูม้ ีสิทธิที่จะได้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปั น ผล
รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็ นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เท่านัน้ ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะดาเนินการจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ เป็ น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (แต่ทงั้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมตั ิเปิ ดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย)
ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะทาการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
อนุมตั ิการดาเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็ นผูก้ าหนดขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้ การดาเนินการพิสจู น์ทราบความมี
ตัวตนของลูกค้าเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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สาหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะถือเอา
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีเป็ นหลัก หรือใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็ นอย่างอื่น
หากข้อมูลของชุดคาขอเปิ ดบัญชีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน อาจรวมถึงกรณีที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้
รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซือ้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการเปิ ดบัญชีกองทุน
ให้แก่ผจู้ องซือ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี หรือเอกสารอื่น ๆ ในการเปิ ดบัญชี โดยถือว่าได้รับมติ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชีช้ วนตามรอบปี
บัญชีหรือในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเอง เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ น
อย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศ
ที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทัง้ นีผ้ ู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทา
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
2.2 วิธีการจองซือ้ หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรก:
2.2.1 บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน:
เมื่อผูจ้ องซือ้ เปิ ดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ภายในระยะเวลาเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตัง้ แต่เวลา
8.30 – 16.30 น. หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด โดยจะต้องจองซือ้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่ามูลค่าการสั่งซือ้ ขัน้ ต่าตามที่บริษัท
จัดการกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในการจองซือ้ แต่ละครัง้ ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บ ริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน)
และเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีในข้อ 5.2.1 เรื่อง “การเปิ ดบัญชีกองทุน” และ ชาระเงินค่าจองซือ้ จนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ ตามวัน
และเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยผู้จองซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น การชาระ
เป็ นเงินสด และ/หรือบัตรเครดิต และ/หรือเงินโอน และ/หรือเช็ค และ/หรือดราฟต์ เป็ นต้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทั้ งนี ้
ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่ส่งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ
บัญชีออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบีย้ รับ หรือผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึน้ ในบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ น
ผลประโยชน์ของกองทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
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ทัง้ นี ้ ในวันทาการสุดท้ายของการเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิที่
จะรับชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด และ/หรือ บัตรเครดิต และ/หรือเงินโอน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุนหรือทารายการซือ้ หน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ
รับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะไม่ดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว
นอกจากนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้
โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รบั จากการเลิกกองทุน ของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทจัดการเพื่อชาระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนีใ้ นช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้
โดยในวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชาระเป็ นค่าซือ้ หน่ วยลงทุน หรือ
สับเปลี่ยนมายังกองทุนนีไ้ ด้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็ นกองทุนที่บริษัทจัดการกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และภายหลังจากที่ได้รบั
ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนจากผู้จองซือ้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะมอบสาเนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
และสาเนาคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ผู้จองซือ้ เป็ นหลักฐาน ทัง้ นี ้ การจองซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าจองซือ้
หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว และ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุน
ของผูจ้ องซือ้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟต์ หรือเช็คหรือดราฟต์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการจองซือ้ นัน้ และแจ้งให้ ผจู้ องซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
ผูจ้ องซือ้ ที่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซือ้ ไม่ได้ เว้นแต่บริ ษัท
จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผู้จองซือ้ ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูจ้ องซือ้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผูจ้ องซือ้ ตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บ ริษัท
จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั่งซือ้ ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น
นัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทาง
โทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะถือว่า ผูจ้ องซือ้ ได้ให้ความเห็นชอบ
กับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้
แล้ว
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หากข้อมูลในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้ผู้จองซื ้อทราบถึง
ความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูจ้ องซือ้ รวมถึงกรณีที่ผจู้ องซือ้ ที่ยงั ไม่กรอก
เอกสาร/แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
และจะไม่ดาเนินการหรือทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้
2.2.2 อินเตอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้มีบริการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
และ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่า วที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต:
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่
บริษัทจัดการกาหนด และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคาขอ
ใช้บริการและหนังสือขอให้หกั บัญชีดงั กล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคาขอใช้บริการ
และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืน บริษัทจัดการจะจัดทาและจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปยังที่อยู่ที่
ติดต่อได้ตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับจากบริษัทจัดการได้รบั คาขอดังกล่าว ผูถ้ ือรหัสประจาตัวจะต้องเก็บ
รักษาไว้เป็ นความลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทา
รายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในวันทาการซือ้ ขายนัน้ และการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายหลังเวลาที่กาหนดหรือในวันหยุดทาการซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” นี ้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกาหนด
2.3 การคืนเงินค่าจองซือ้ แก่ผู้จองซือ้
(1) บริษัทจัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ /สั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการ
เสนอขายครัง้ แรกไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถ
จาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดาเนินโครงการต่อไปได้
หรือเป็ นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตัง้ กองทุนได้ หรือไม่สามารถนากองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม ในกรณีดังต่อไปนี ้
1) กรณีกองทุนรวมมีจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุน หรือไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือ
ระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้
อย่างเหมาะสม
2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
3) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืน ให้
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่ งั ซือ้ ได้ระบุไว้ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (1) และภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่การอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (2) ทัง้ นีเ้ ป็ นไป
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กาหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่บริษัทจัดการชาระคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
จนครบถ้วน ทัง้ นีไ้ ม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ และผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ แล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รบั เงิน
ค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหาย
ใด ๆ ทัง้ สิน้
ทัง้ นี ้ ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
2.4 เงื่อนไขการจองซือ้ หน่วยลงทุน
(1) ในการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั ตัง้ โดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนีก้ ับบริษัทจัดการไม่ได้
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสั่งซือ้ /ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผู้
จองซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะทาการจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดย
ข้อมูลการสั่งซือ้ ในลาดับก่อนหรือหลังนัน้ ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั่งซือ้ และทารายการซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ าว
เข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผู้ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้ส่งั ซือ้ ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รบั
ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เต็มจานวนและครบถ้วนแล้ว
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ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ งั ซือ้
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ซือ้ และที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ส่งั ซือ้ ได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนมีเศษ
เหลือน้อยกว่าจานวนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าที่กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่ วยงาน ที่ มี อ าน าจป ระกาศก าหน ด ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ นรั บ ท ราบ และตกลงให้ บ ริ ษั ท จั ด การสามารถเปิ ดเผยข้ อ มู ล ขอ ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรูจ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจ
ร้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบนโยบายความเป็ นส่ ว นตั ว ของบริ ษั ท (Privacy Notice) ที่ บ ริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ผ่ า น www.kkpfg.com/
dataprotection และตกลงว่ า บริ ษั ท จั ด การจะน าส่ ง ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น และเอกสารอื่ น ใด และ/หรื อ ตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การร้อ งขอ ให้ แ ก่
กองทุ น หลัก และ/หรื อกองทุ น ต่ างประเทศ และ/หรือ คู่ สัญญาต่ า งประเทศ และ/หรื อหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ กองทุน หลักหรือ กองทุ น
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงิน
อื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการ
ร้อ งขอ ให้ แ ก่ ก องทุ น หลั ก และ/หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศ และ/หรื อ คู่ สั ญ ญ าต่ า งประเทศ และ/หรื อ หน่ ว ย งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ กองทุ น หลั ก หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศหรื อ คู่ สัญ ญาต่ า งประเทศ โดยผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รับ ทราบว่ า มาตรฐานการคุ ้ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุ นรวม
(ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผู้ ล งทุ น /ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบนโยบายความเป็ นส่ ว นตั ว ของบริ ษั ท (Privacy Notice) ที่ บ ริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ผ่ า น www.kkpfg.com/
dataprotection
2.5 เงื่อนไขอื่น ๆ
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1.เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี ้ ให้การอนุมัติให้จดั ตัง้ และจัดการ
กองทุนรวมของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นอันสิน้ สุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรและได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจานวนไม่มากพอที่จะทาให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่อไป
(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็ นไปตามโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อการอนุมตั ิจดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมสิน้ สุดลง ให้บริษัทจัดการดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ ผู้จองซือ้ อย่างเป็ นธรรม
และภายในระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5.2.4 เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซือ้ แก่ผู้จองซือ้ ”
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือปรับปรุ ง เพิ่มเติม วิธีการซือ้ และการชาระ
เงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ในข้อ 5. ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือ สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี ) และ/
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น โดยบริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยเรื่องการไม่เสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติด
ประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
4.เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทัง้ นีผ้ ู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทา
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก :
1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ,ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่ว ย
ลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวในข้อ 6.1 ซึ่งจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
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จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผสู้ นใจลงทุน/ผูจ้ องซือ้ ทัง้ นี ้ บริ ษัท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้สนใจลงทุน/ผูจ้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของ
บริษัทจัดการ หรือสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.1 วันทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและ
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน:
บริษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทาการนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม หรือ
ภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกาหนดภายหลัง ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทา
การ ทัง้ นีผ้ สู้ นใจลงทุน/ผู้ส่งั ซือ้ สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การสั่งซือ้
หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ ทุกวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
ในกรณีที่วนั ดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคาสั่งให้เป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขาย แม้อาจเป็ นวันที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันทาการรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน (วัน
ทาการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนซือ้ หน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนการวันทาการเปิ ดขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการถัดไป
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้างต้นของวันทาการซือ้ ขาย บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซอื ้ จะได้รบั
หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือทารายการซือ้ หน่วย
ลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิถือเป็ นการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายถัดไป หรือปฏิเสธการรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
และจะไม่ดาเนินการซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั การรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซือ้ และการชาระเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.2. วิธีการซือ้ และชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน:
(1) บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน:
(1.1) ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้โดยจะต้องจองซือ้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่ามูลค่าการสั่งซือ้ ขัน้ ต่าตามที่บริษัทจัดการกาหนด เว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ในการสั่งซือ้ แต่ละครัง้ ผู้ส่งั ซือ้ ต้องกรอกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และเอกสาร
ประกอบการเปิ ดบัญชีในข้อ 5.2.1 โดยผูส้ ่ งั ซือ้ สามารถชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น การชาระเป็ น
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เงินสด บัตรเครดิต เงินโอน คาสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานบริษั ท
จัดการ และ/หรือสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่รบั คาสั่งซือ้ เป็ นต้น โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่ส่งั ซือ้ และขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
เพิ่มเติมบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
(ก)ในกรณีที่ผู้ส่งั ซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็คต่างสานักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ในวัน
ทาการซือ้ ขายถัดจากวันที่ส่งั ซือ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ส่งั ซือ้ ทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายที่เรีย กเก็บเงินได้ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการที่เรียกเก็บเงินได้
(ข) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้ นัน้ และแจ้งให้
ผูส้ ่ งั ซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
(1.2) เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) แล้ว และหลังจากที่
ได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน จากผูส้ ่ งั ซือ้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะมอบสาเนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
และสาเนาคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ผู้ส่งั ซือ้ เป็ นหลักฐานต่อไป ทัง้ นี ้ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
จองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว ทัง้ นี ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วย
ลงทุนของผูส้ ่ งั ซือ้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
(1.3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้โดยนา
เงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รบั จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการเพื่อชาระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนีไ้ ด้
(1.4) ผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซือ้ ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(1.5) ในกรณีที่ผู้ส่งั ซือ้ ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ของผู้ส่งั ซือ้ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยัน
แหล่งที่มาได้ ผู้ส่งั ซือ้ ตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการ
ส่งคาสั่งซือ้ ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบั และ
เอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนจะถือว่าผู้ส่งั ซือ้ ได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการดาเนินการตามข้อมูล
ที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้ผู้ส่งั ซือ้ /ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผู้ส่งั ซือ้ รวมถึงกรณีที่ผู้ส่ ังซือ้ ที่ยงั
ไม่กรอกเอกสารตามที่บริษัทจัดการกาหนด และ/หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัท
จัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กาหนด บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะไม่ดาเนินการหรือทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งั ซือ้
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(2) อินเตอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้มีบริการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต:
โดยผู้จองซือ้ /ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน การ
ขายหรือรับซือ้ คืน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคาขอใช้
บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดงั กล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะได้ดาเนินการจัดทาและจัดส่งรหัสประจาตัวผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อไป ผูถ้ ือรหัสประจาตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว ทัง้ นี ้
เนื่องจากอาจมีกาหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการขอเปิ ดบัญชีกองทุนก็ได้
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการซือ้ ขายและวันหยุดทาการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่ วย
ลงทุนในวันทาการซือ้ ขายนัน้ และการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายหลังเวลาที่กาหนดหรือในวันหยุดทาการซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้
หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในเรื่อง “การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” นี ้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกาหนด
(3) การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์
จะลงทุนเป็ นรายงวด สม่าเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ:
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่ อง/สม่าเสมอ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็ นรายงวด สม่าเสมอ จะต้องกรอกคาขอใช้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ โดยสามารถดาวน์
โหลดคาขอใช้บริการดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัด การ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมลงนามในใบคาขอใช้บริการและ
หนังสือขอให้หกั บัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพื่อดาเนินการตามความประสงค์ของผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุ นต่อไป
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้สมัครและเปิ ดใช้การซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการเรียบร้อ ยแล้ว
สามารถทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการดังกล่าวได้
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ให้เฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่
ได้ทาเรื่องหักบัญชีเงินฝากแล้วเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน
เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” นี ้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกาหนด
(4) ATM
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกให้แก่ผลู้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัท
จัดการ หรือ สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(5) โทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซือ้
ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านโทรศัพท์: (6) ไปรษณีย์
ผูล้ งทุนสามารถส่งใบคาสั่งซือ้ และหลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนโดยไปรษณียไ์ ด้ โดยผู้ลงทุนต้องจ่าหน้าซองถึงบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนต้องกรอกเอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัทจัดการให้ครบถ้วน และบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รบั ไปรษณียด์ ังกล่าว
เป็ นวันดาเนินการตามคาสั่ง
นอกจากนี ้ บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ และเพิ่มช่องทางในการรับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์
เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็ บไซต์
ของบริษัทจัดการ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและชาระเงินผ่านไปรษณีย:์ หมายเหตุเพิ่มเติมวิธีการซือ้ และชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน:
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในแต่ละช่องทางดังล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการการลงทุนแก่ผสู้ นใจลงทุน/ผู้ส่งั ซือ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในแต่ละช่องทาง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทาการก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข
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หรือปรับปรุง โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.3 ราคาขายหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (วันทารายการซือ้ หน่วยลงทุน) นัน้ เป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ จะได้รบั โดย ราคาขายหน่วยลงทุน จะคานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้
ขายหรือวันทาการซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ บวกด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในเรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน" เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถนาค่าสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนเข้าบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั การรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่งั ซือ้ :
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผูส้ ่ ังซือ้ ตามจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและได้รบั ชาระเงินเต็มจานวนแล้ว โดยคานวณจาก
จานวนเงินที่ส่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนและได้รบั ชาระเงินเต็มจานวนดังกล่าว หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการคานวณ ตามเรื่อง
“ราคาขายหน่วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณีที่การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบียนไว้กับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดย
ข้อมูลการสั่งซือ้ ในลาดับก่อนหรือหลังนัน้ ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั่งซือ้ และทารายการซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
เข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผู้ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้ส่งั ซือ้ ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รบั
ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เต็มจานวนและครบถ้วนแล้ว
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ งั ซือ้
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ซือ้ และที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ส่งั ซือ้ ได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนมีเศษ
เหลือน้อยกว่าจานวนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าที่กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่ วยงาน ที่ มี อ าน าจป ระกาศก าหน ด ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ นรั บ ท ราบ และตกลงให้ บ ริ ษั ท จั ด การสามารถเปิ ดเผยข้ อ มู ล ขอ ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรูจ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจ
ร้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบนโยบายความเป็ นส่ ว นตั ว ของบริ ษั ท (Privacy Notice) ที่ บ ริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ผ่ า น www.kkpfg.com/
dataprotection และตกลงว่ า บริ ษั ท จั ด การจะน าส่ ง ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น และเอกสารอื่ น ใด และ/หรื อ ตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การร้อ งขอ ให้ แ ก่
กองทุ น หลัก และ/หรื อกองทุ น ต่ างประเทศ และ/หรือ คู่ สัญญาต่ า งประเทศ และ/หรื อหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ กองทุน หลักหรือ กองทุ น
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงิ น
อื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการ
ร้อ งขอ ให้ แ ก่ ก องทุ น หลั ก และ/หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศ และ/หรื อ คู่ สั ญ ญ าต่ า งประเทศ และ/หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ กองทุ น หลั ก หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศหรื อ คู่ สัญ ญาต่ า งประเทศ โดยผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รับ ทราบว่ า มาตรฐานการคุ ้ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุ นรวม
(ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผู้ ล งทุ น /ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบนโยบายความเป็ นส่ ว นตั ว ของบริ ษั ท (Privacy Notice) ที่ บ ริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ผ่ า น www.kkpfg.com/
dataprotection
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้ส่งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงิ นค่าขายคืน
หน่วยลงทุนที่ผู้ส่งั ซือ้ ระบุไว้ในการเปิ ดบัญชีกองทุน หรือในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี)
(2) ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ตามจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามที่บริษัทจัดการกาหนดเป็ นเกณฑ์
(3) กรณีที่ผู้ส่งั ซือ้ ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขาย ให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนในวันทาการซือ้ ขายนัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามราคาขายหน่วยลงทุนตามหลักการคานวณตามเรื่อง
“ราคาขายหน่วยลงทุน” สาหรับกรณีที่ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีเดียวกันนีภ้ ายหลังเวลาที่กาหนด หรือในวันหยุดทาการซือ้ ขาย
ให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
(4)ในกรณีที่ผู้ส่งั ซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็คต่างสานักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ในวัน
ทาการซือ้ ขายถัดจากวันที่ส่งั ซือ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ส่งั ซือ้ ทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายที่เรีย กเก็บเงินได้ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการที่เรียกเก็บเงินได้
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(5) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้ นัน้ และแจ้งให้
ผูส้ ่ งั ซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
(6) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา
หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่
กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
2.5 การเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่งั ซือ้ :
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนให้กับผูส้ ่ งั ซือ้ ในวันทาการถัดจากวันทาการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวนัน้ โดยใช้หลักการคานวณตามเรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และเรื่อง “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่งั ซือ้ ” เว้นแต่เข้า
ข่ายกรณีตามเรื่อง “การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”
2.6 การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ส่งั ซือ้ และจานวนหน่วยลงทุนที่ ผสู้ ่ งั ซือ้ รวมกันเกินจานวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซือ้ พร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่ อ
การจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่ งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro
Rata) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้ส่งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
2.7 ข้อจากัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน:
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน โดย
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของ
กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็ นสาคัญ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือ
ยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณีที่กองทุนหลัก ปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรื อ
ยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
(3) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวได้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการ
รับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/
หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และกาหนดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ ให้ผู้ลงทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่น ๆ:
1.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือปรับปรุ ง เพิ่มเติม วิธีการซือ้ และการชาระเงินค่า
สั่งซือ้ หน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ในข้อ 6. ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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แล้ว และจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือ สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้า ในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทัง้ นีผ้ ู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทา
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น โดยบริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยเรื่องการไม่เสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือจัดให้มี
ข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธี การอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทาการ
ของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซือ้ /ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วย/ผู้ลงทุน
3. การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
1. ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ,ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัท
จัดการ หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
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- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ,ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทาการนับแต่วนั จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจั ดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน (ถ้ามี) ได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัท
จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมา
ข้างต้น
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุน
หนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนาไปชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
2.1 วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซือ้ คืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาในเรื่อง “วันและเวลาในการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุชื่อกองทุนต้นทาง ระบุจานวนเงินหรือจานวนหน่วย
ลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน ตามที่บริษัทจัดการกาหนดให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
และนาไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี ้
ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ให้แก่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฎในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่
ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับและบริษัทจัดการหรือ
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ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการ
ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดาเนินการหรือทารายการรับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิ ดเผยข้อมูลของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรูจ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจ
ร้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงิน
อื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการ
ร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุ นรวม
(ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
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ผู้ ล งทุ น /ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบนโยบายความเป็ นส่ ว นตั ว ของบริ ษั ท (Privacy Notice) ที่ บ ริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ผ่ า น www.kkpfg.com/
dataprotection
(1) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
(ก) ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ (กองทุนต้นทาง) หรื อเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (SWITCHING OUT)” โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี ้ ภายหลัง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจานวนที่เป็ นไปตามมูลค่าขั้นต่า/
จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
(ค) ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ มากกว่าจานวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ตาม หากจานวนเงินที่คานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนาไปซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าตามข้อกาหนดของกองทุ น
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นาเงินไปซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชาระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT
FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
(จ) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการและ
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(2) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
(ก) สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
(SWITCHING IN)” โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) เพื่อนามา
ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” และ/หรือวันและเวลาที่
บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจานวนที่เป็ นไปตามมูลค่าขัน้ ต่าของการ
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สั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE)
(ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคื น
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนามาชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้
(ง) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กับ บริษัทจัดการและหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
(จ) ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ มากกว่าจานวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ตาม หากจานวนเงินที่คานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนาไปซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าตามข้อกาหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นาเงินไปซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชาระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
2.2 ราคาขายและราคารับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน:
(1) กรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
การกาหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืนของวันทาการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)
(2) กรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
การกาหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) กองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการของกองทุนปลายทาง
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์แล้ว
2.3 วันและเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
(1) กรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) ได้ตามระยะเวลาในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) ได้ตามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที่วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย
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ที่เกี่ยวข้องมีคาสั่งให้เป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขาย แม้อาจเป็ นวันที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัท
จัดการจะเลื่อนการวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการถัดไป ทัง้ นี ้ ระยะเวลาหรือกาหนดการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
เป็ นไปตามตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุ นรวม ของกองทุนต้นทาง อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่วนั ชาระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทาการซือ้ ขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทา
รายการซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทาการซือ้ ขายถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมของกองทุนต้นทางได้
หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุด บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
2.4 กรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(1) กรณีหน่วยลงทุนเป็ นหน่วยลงทุนต้นทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืนของวันทาการสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนของ
หน่วยลงทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง (ถ้ามี)
(2) กรณีหน่วยลงทุนเป็ นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการของหน่วยลงทุนปลายทาง
ก่อนวันที่หน่วยลงทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยทารายการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนได้ในอนาคต รวมถึงสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วย
ลงทุนในภายหลัง และ/หรือในรายละเอียดการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้บริการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็ นการชั่วคราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงาน
ของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่น ๆ :
1) บริษัทจัดการอาจกาหนดช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมจากเรื่อง “ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
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จะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัท
จัดการ หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสับเปลี่ยนและการ
ชาระเงินค่าสับเปลี่ยน (ถ้ามี) และรายละเอียดอื่น ๆ ในเรื่อง “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือ สานักงานผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/ความถี่ของการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็ นสาคัญ
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และ/หรือยกเลิกคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณีที่กองทุนหลัก ปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งซือ้ หน่ วย
ลงทุน คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็ น
ว่าในบางสถานการณ์หากมีการรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการ
กองทุน และ/หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
กาหนดการเปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวสานักงานของบริษัท
จัดการ หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น โดย
บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยเรื่องการไม่เสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
7) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทัง้ นีผ้ ู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทา
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทาการ
ของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซือ้ /ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชาระเงินค่ าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วย/ผู้ลงทุน
ข้อกำหนดอื่น ๆ :
• การดารงเงินกองทุนของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอ
มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
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ทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการรูห้ รืออาจรูถ้ ึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่าย
เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
• การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว
ในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์
จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทาด้วยความ
เป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ด้วย
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็ นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็ นเรื่องที่
ไม่พึงกระทา เว้นแต่เป็ นการรับ ผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็ น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ ด้ที่เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
• การกู้ยืมเงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน
บริษัทจัดการอาจกูย้ ืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด ดังต่อไปนี ้
(1) กูย้ ืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนได้เฉพาะมีเหตุจาเป็ นต้องเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็ นการ
ชั่วคราว
(2) อัตราส่วนการกูย้ ืมเงินและการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน ณ สิน้ วันใด เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกูย้ ืมเงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญา
ซือ้ คืนเพิ่มเติม
(3) คู่สญ
ั ญาในการกูย้ ืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืน ต้องเป็ นผู้ลงทุนสถาบันและไม่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนนัน้
(4) การทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดยศูนย์ซอื ้ ขาย
ตราสารหนีไ้ ทย หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี หรือใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ
(5) ระยะเวลาการชาระหนีต้ ามสัญญากูย้ ืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืนต้องไม่เกิน 90 วัน
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• การทาความรูจ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)
บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม
จากผู้สนใจสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของกฎหมาย
หรือตามที่หน่วยงานที่มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ หรือการ
ตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้ ีอานาจ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนมีหน้าที่ตอ้ งทาความรู จ้ กั
ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้า
(CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจาเป็ นต้องดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ด
บัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะ ๆ รวมทัง้ การ
ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
• การนาส่ง/ตอบรับ/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกองทุน และ/หรือจดหมายถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เนื่องด้วยกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนเปิ ดที่ระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณานาส่ง/เผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร
รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการต่าง ๆ สาหรับผู้ลงทุน/ ผู้ถือหน่วยลงทุนกลุ่มดังกล่าวที่ระบุ
สถานที่ติดต่อในประเทศ ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจากระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มี
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อใหม่เป็ นสถานที่ติดต่อในต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ เพื่อความ
อานวยความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการนาส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลั กษณะทานองเดียวกันนี ้ อนึ่ง บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน/แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการนาส่ง เผยแพร่ รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับ
ข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็ นต้น โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว โดยในการ
ดาเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการได้คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสาคัญ
อนึ่ง ในการนาส่งจดหมาย/หนังสือถึงผูถ้ ือลงทุน อาทิ กรณีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดย
บริษัทจัดการจะดาเนินการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต
• ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกัน
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซ้ ึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ งั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศ
กาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
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กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกั ษณะ
ตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา
และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลกู ค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กับกองทุนรวมที่ เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุน
การขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงิน
หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/
หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น)ที่มีอยู่ใน
บัญชีทงั้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุ งข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึง
นาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี ้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ ามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถื อว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนราย
นัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้
หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยง
มิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทา
ให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือก
ดาเนินการเฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
• การควบรวมกองทุน
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่น โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ กองทุนอาจควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ เว้นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนดเพิ่มเติม
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk
spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม
ดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม
ดังกล่าว
การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมกาหนดรายละเอียดของโครงการและข้อผูกพันใหม่ หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันที่รบั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอน
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ไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการรวมกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมปิ ด หรือกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมเปิ ด หากมีผลให้กองทุนรวมที่รบั โอนเป็ นกองทุน
รวมเปิ ด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบั โอนดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจาก
กองทุนรวมปิ ดเป็ นกองทุนรวมเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบั มติของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง แล้ว
2. การขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุ นและการจัดประชุม
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเปิ ดเผยข้อมูลที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนรวมอย่างน้อย
ดังต่อไปนี ้ ให้ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุนรวม ซึ่งจะต้องแสดง
รายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีว่าด้วยการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมกาหนด
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และ
ผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม และลักษณะที่จะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนรวมแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายการ
ลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูซ้ อื ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลา ในการควบรวมกองทุนรวม
(4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม ประมาณการ
ฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบั โอน
(6) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุนรวม
และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลภายหลังการควบรวมกองทุนรวม (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุนรวมที่จะเรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี เป็ นต้น
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง
หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ต้องไม่มีลักษณะที่เกินความจริง
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดาเนินการให้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบั โอนได้ตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวมที่ได้รบั ไว้แล้ว
3. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนรวมถึงวันที่มีการควบรวม กองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รบั ไว้แล้ว
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หรืออาจหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ในการซือ้
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุน การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่ ละ
สัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ ขาย หน่วยลงทุนข้างต้น
เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
เงื่อนไขอื่น ๆ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดาเนินการให้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบั โอนได้
• กองทุนรวมอาจเข้าทาสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ทัง้ นี ้ หากบริษัทจัดการเข้าทาสัญญากับบุคคลบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัทจัดการ
จะดาเนินการตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการ
ดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว ทัง้ นี ้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด
โครงการกองทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง
บริษัทจัดการ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยเรื่องการไม่เสนอขายหน่วยลงทุนผ่าน
ช่องทางบริษัทจัดการในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ใน
หนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นีผ้ ู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั
เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่
สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account)
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่ แตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียง
อย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวงแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื่องดังกล่าว ณ สานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี ้
(1) มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และ
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า:
เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น
การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่าง
สัญญา ซึ่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนีม้ ีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้
การสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของ
การสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัท
ประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าประกันที่ได้รบั อนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยสามารถชาระเป็ นเงินสด
แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือวิธี
อื่นที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอ
ขายที่ผู้ลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่
กาหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารและได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว และเมื่อรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนเสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ผู้ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซือ้
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หน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หาก
พบว่าคาสั่งดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็ นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทาผิดการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีขอ้ สงวน
สิทธิในการพิจารณารับประกัน
(3) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(3.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลา
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือ
เอกสารการเสนอขายที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในโครงการกองทุน และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน และ
เมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ผู้ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้
ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจานวนขัน้ ต่า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สาหรับผู้
ลงทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับ
บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้
ลงทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
หรือ ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด
หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(3.2) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าที่กาหนดในโครงการ โดย
บริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็ นรายปี
ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่า ยล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกัน
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ชีวิตกาหนด
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะ
เป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วัน
ทาการ นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนโดยตรง
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตาม
จานวนขัน้ ต่าจานวนเงินคงเหลือขัน้ ต่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทารายการผ่าน
บริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เปิ ด
หนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งกาหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่ง
หรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั่งที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ให้
มีสดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทัง้ นี ้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ข้างต้นเป็ นไปตามที่กาหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจาก ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่
เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขัน้ ต่าที่
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บริษัทประกันชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งใบยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการ นับแต่
วันที่ได้ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรก และ/หรือสรุปใน
รายงานแสดงฐานะการเงินเป็ นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นีผ้ ู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับ
บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกัน
ชีวิตเข้าถึงข้อมูลนัน้ ได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดาเนินการจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ต่อไป
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่ง
รายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือ ร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจาก
บริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
(7) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนปกติที่ซอื ้ หน่วยลงทุน
ของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี ้
(7.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
(7.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
(7.3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15
วันหลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็ น
ตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อ
ที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการ
โดยตรง เป็ นต้น
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
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(7.7) สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัท
ประกันชีวิตนัน้
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของฝ่ าย
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.9) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รบั คาแนะนาเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจน
รับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม
เป็ นต้น
(7.11) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซือ้ กรมธรรม์ รวมทัง้ การซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกาหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบตั ิอื่นของ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) สานักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่น ใดในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่ทา
การของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้บริการสั่งซือ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสาหรับบริษัท
ประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ สาหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนัน้ (ตามคาจากัดความตามในหนังสือชีช้ วนส่วนโครงการนี)้
โดยหากจะเปิ ดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ โดยจัดให้มีขอ้ มูล
เรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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• ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตน
ถือ ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็ นการแยกความเป็ นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนีย้ งั คงเป็ นนิติบุคคลเดียวเท่านัน้ การแบ่งหน่วย
ลงทุนออกเป็ นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของ
หน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรม
อื่น
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจะแบ่งตามลักษณะที่สานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ดาเนินการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน ระยะเวลาการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน สิทธิที่จะได้รบั เงินปั นผล อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนจะได้รบั จากการลงทุนในหน่วยลงทุน อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั จากการลงทุนในหน่วย
ลงทุน กรณีเงินที่รับโอนจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพหรือเงินดังกล่าวพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพอื่น กรณีอื่นใดตามที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิได้จริงและได้คานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดจะได้รบั แล้ว ดังนัน้ การแบ่งหน่วยลงทุนเป็ นหลายชนิด ในบางกรณีจะทาให้ มูลค่าทรัพย์สิน และหรือ ผลการ
ดาเนินงาน ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน และหรือหน้าที่ในการชาระภาษีอากร ของผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่
ละชนิดแตกต่างกัน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นชนิด
ต่าง ๆ จะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่
อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• ข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม
(1). สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผูล้ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะเป็ นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ลงทุนผูล้ งทุนมีหน้าที่ตอ้ งศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออม
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดาเนินการ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี ้
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(2.1) ศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชดั เจนก่อนตัดสินใจลงทุน
(2.2) ตรวจสอบการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของตนเองให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
(2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดาเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขในการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
(3) หนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งมอบหนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะอนุญาต
เป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มี
อานาจประกาศกาหนด โดยจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทา
ธุรกรรม การซือ้ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดส่งหนังสือดังกล่าว
โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทาการ
(4) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มี
อานาจประกาศกาหนด
(5) การโอนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีขา้ งต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการออม ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทัง้ นี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม
(6) แนวทางการใช้ดุลพินิจของบริษัทจัดการในการเลิกกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที่
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อผูกพัน เรื่อง “การเลิกกองทุนรวม”
(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/
หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการ
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จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่
เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจาเป็ นและสมควร และ/หรือเหตุสดุ วิสยั บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยไม่ชกั ช้า
(8) บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วย รวมถึงจะจัดให้มีระบบงานใน
การขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะต้องจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุน ในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยที่ขายคืนตามหลักเกณฑ์ที่
สมาคมกาหนด
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