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กองทุ น เปิ ด เคเคพี โกลบอล นิ ว เพอร์ ส เปกที ฟ
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 8,000,000,000 บาท จานวนหน่วยลงทุน 800,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายครั้งแรกหน่วยละ 10 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ (1) หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP GNP ) และ (2) หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม (KKP GNP-SSF) โดยบริษัทจะเปิ ดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP -SSF) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสำคัญทีผ่ ู้ลงทุนควรทรำบ
กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (KKP GNP FUND)
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คำเตือน/ข้อแนะนำ
กองทุนหลักอำจลงทุนในตรำสำรที่ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ และ/หรือตรำสำรที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่อยู่
ในระดับที่ต่ำกว่ำอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทุนได้ และ/หรือตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ใน
อัตรำส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนหลัก อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจัดกำรจะติดตำมดูแล (Monitor)
อัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต
ผลตอบแทนของกองทุ น เปิ ดเคเคพี โกลบอล นิ ว เพอร์ส เปกที ฟ จะขึ้น อยู่ กั บ กองทุ น หลั ก ที่ ก องทุ น ลงทุ น ดั ง นั้ น
หำกผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทำงลบจำกปั จจัยควำมเสี่ยงทีเ่ กีย่ วข้อง อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอำจมีโอกำสได้รับเงินคืนน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรก
กองทุ น หลั ก มี ก ลยุ ท ธ์ใ นกำรบริ ห ำรแบบเชิ ง รุ ก (active management) กองทุ น จึ ง มี ค วำมเสี่ ย งที่ ก ลยุ ท ธ์ก ำรลงทุ น
กำรคั ด เลื อ กและวิ เครำะห์ต รำสำรที่ ล งทุ น กำรบริห ำรควำมเสี่ ย ง อำจไม่ ได้ เป็ นไปตำมที่ ป ระเมิ น ไว้ หรือ อำจท ำให้
ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็ นไปอย่ำงทีค่ ำดหวัง
เนื่องจำกกองทุนมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนจะมีควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนโดยกองทุนอำจไม่ได้ทำกำร
ป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทัง้ จำนวน ทัง้ นี้ กำรป้ องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวขึน้ กับดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน
รวม ดังนั้น ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รับกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนตำ่ กว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได้ รวมทั้ง
กองทุนจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมของประเทศทีก่ องทุนไปลงทุนด้วย
กองทุ น หลั ก อำจลงทุ น ในสั ญ ญำซื้อ ขำยล่ ว งหน้ ำ (derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรลงทุ น ดั ง นั้ น กองทุ น
จึงมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของ
กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และควรคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน วัตถุประสงค์กำรลงทุน ฐำนะกำรเงินของ
ผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสำมำรถยอมรับควำมเสี่ยงทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรลงทุนได้
ผู้ ล งทุ น ควรพิ จ ำรณำค่ ำ ธรรมเนี ย มและค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เรี ย กเก็ บ จำกกองทุ น รวมและที่ เรี ย กเก็ บ จำกผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
เช่ น ค่ำธรรมเนี ยมกำรขำยหน่ วยลงทุน (Front-end Fee) เป็ นต้ น เนื่ อ งจำกค่ำธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทน
ทีผ่ ู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน
เนื่องจำกกองทุนมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ซึ่งวันหยุดทำกำรของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อำจจะไม่ตรงกับวันหยุด
ทำกำรของประเทศไทย จึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งคำสั่งซือ้ /ขำยคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลำในกำร
ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำเงือ่ นไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนเปิ ดนี้เหมำะสมกับ
วัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรลงทุนได้ และโปรดศึกษำคำเตือน
อื่นเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุน
ในกรณี ที่ก องทุ นรวมลงทุน ในสั ญ ญำซื้อ ขำยล่วงหน้ ำเพื่ อกำรลดควำมเสี่ย งโดยสิน ค้ ำหรือตั วแปรของสัญ ญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำนั้นไม่ใช่ส่ิงเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยง บริษัทจัดกำรใช้ข้อมูลในอดีตในกำรคำนวณค่ำสัมบูรณ์ของ
ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีควำมเสี่ยง หำกสินค้ำหรือตัวแปรที่สัญญำซือ้
ขำยล่วงหน้ำอ้ำงอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทำงที่ไม่เป็ นไปตำมข้อมูลในอดีต
ซึ่งอำจส่งผลให้กำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำไม่สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
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• ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหนังสือ
ชีช้ วน
• บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร จำกัด อำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร จำกัด ลงทุน
ในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร จำกัด จะจัดให้มี
ระบบงำนที่ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดควำมเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ทที่ มี บริกำรและกำรขำยลูกค้ำบุคคล
โทร 0-2305-9855
• บริษัทจัดกำรอนุญำตให้พนักงำน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องได้
โดยจะต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และประกำศต่ำงๆที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด และจะต้องเปิ ดเผยกำรลงทุน
ดังกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบ เพื่อที่บริษัทจัดกำรจะสำมำรถกำกับ และดูแลกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของพนักงำน และ/
หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องได้
• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ ผู้ขำยหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่ำวทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
• ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร จำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
• ผู้สนใจลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้ำใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต
หำกต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ทบ่ี ริษัทจัดกำรหรือผู้ขำยหน่วยลงทุน
• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ท่ีสำนั กงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดกำร โดยวิธีที่บริษัท
จัดกำรเปิ ดเผยไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
• บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซือ้ คืนที่บริษัทจัดกำรแต่งตั้ง อำจพิจำรณำขอข้อมูลเอกสำร หลักฐำน
เพิ่มเติมจำกผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตำมคำจำกัด
ควำมของกฎหมำยหรือตำมที่หน่ วยงำนที่มีอำนำจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภำยหลังกำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
เพื่อให้เป็ นไปตำมแนวทำงปฏิบัติ หรือกำรตีควำม หรือกำรสั่งกำรของหน่วยงำนผู้มีอำนำจ ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนมีหน้ำทีต่ ้องทำควำมรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบ
ลูก ค้ำ (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ล งทุน หรือผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น มี ห น้ ำที่แ จ้งกำรเปลี่ ยนแปลงข้อ มู ล
เกี่ยวกับกำรรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุ นกำรขำย
หรือรั บซื้อคืน ทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบั ติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ กำรฟอกเงิน ดังกล่ำว บริษั ทจัดกำรและ/หรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนจำเป็ นต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้ กำรเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริกำรใหม่ กำรทำ
ธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็ นปั จจุบันเป็ นระยะๆ รวมทัง้ กำรดำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีห่ น่วยงำน
ผู้มีอำนำจกำหนดแนวทำง
• กองทุนรวมอำจมีกำรกระจุกตัวของกำรถือหน่ วยลงทุนจำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดย
ผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวได้ทEี่ rror! Hyperlink reference not valid. https://am.kkpfg.com
• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิ ว
เพอร์สเปกทีฟ เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนเปิ ดนี้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับ
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ควำมเสี่ยงทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรลงทุนได้
• ในกรณีทก่ี องทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ไม่สำมำรถดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่สำนักงำนกำหนด
ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมทีม่ ีคำสั่งไว้
• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชีช้ วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนทีเ่ สนอขำยนั้น
• เว้นแต่บริษัทจัดกำรจะอนุญำตเป็ นอย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้ำในควำม
ดูแลของบริษัทจัดกำรเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำกำรที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยกำรไม่รับเปิ ดบัญ ชี
กองทุนข้ำงต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือติดประกำศที่สำนักงำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับ
ซือ้ คืน และ/หรือ ตำมวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดกำร
ก่อนหน้ำวันทีบ่ ริษัทจัดกำรไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สำมำรถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดกำรได้ตำมปกติ
• ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564 กองทุนต่ำงประเทศ (กองทุน Capital Group New Perspective Fund) มีกำรลงทุนใน
ตรำสำรในภูมิภำคอเมริกำเหนือ ในสัดส่วน 59.0% และ ยุโรป ในสัดส่วน 23.4% ดังนั้น หำกผู้ลงทุนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
กำรลงทุนดังกล่ำวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตกำรลงทุนทัง้ หมดของผู้ลงทุน จะทำให้กำรลงทุนมีกำรกระจุกตัวในภูมิภำค
นั้นๆ ก็ควรพิจำรณำกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
(ทีม่ ำ : www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำหรับผู้ลงทุนทีซ่ อื้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน
• กำรลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่กำรฝำกเงิน ผู้ลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนอำจมีควำมเสี่ยง อำจได้รับ
เงินคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำมูลค่ำเบีย้ ประกันส่วนที่จัดสรรเข้ำกองทุนรวม และอำจได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
• กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดกำร ซึ่งผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมไม่ได้
ขึน้ อยู่กับฐำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดกำร รวมถึงบริษัทประกันชีวิตและ
บริษัทจัดกำรไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์
• เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนมีข้อกำหนด เงือ่ นไข และวิธีปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ แตกต่ำงไปจำกกำร
ซือ้ ขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับเงือ่ นไขที่บริษัทจัดกำร และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษำ
รำยละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนนั้ นให้เข้ำใจก่อนตัดสินใจ โดยสำมำรถติดต่อขอรับรำยละเอียด
เงือ่ นไขของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอำประกันภัย หรือเอกสำรอื่นใดที่ใช้ในกำรเสนอขำยกรมธรรม์ ข้อมูลผลประโยชน์ทำงด้ำน
ภำษีจำกกำรซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน หนังสือชีช้ วนของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่
บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษำเพื่อควำมเข้ำใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
• เงินค่ำเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีควำมเสี่ยงตำมระดับควำมเสี่ยงและนโยบำยกำรลงทุนของ
กองทุนนั้น ๆ โดยกองทุนรวมไม่ได้คำ้ ประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทีซ่ ือ้ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบกำรลงทุนในทุกกรณี เงินค่ำเบีย้ ประกันชีวิตส่วนทีน่ ำไปลงทุนในกองทุนรวมอำจอำจมีมูลค่ำเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ หรือลดลงเปลี่ยนแปลงตำมผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทีซ่ อื้ กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบกำรลงทุนเลือกลงทุน โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนอำจได้รับเงินลงทุนคืน
มำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
• ผลตอบแทนและผลกำรดำเนินงำนจำกกำรซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน อำจมีควำมแตกต่ำงกับกำรซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่ำงเดียว อันเนื่องมำจำกกำรคิดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมที่แตกต่ำงกัน หรือ เงื่อนไขทีบ่ ริษัท
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จัดกำร และบริษัทประกันชีวิตกำหนด
• หำกผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนมีเรื่องต้องกำรร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัทประกัน
ชีวิตทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน ตำมวิธีกำรทีบ่ ริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงำนทีม่ ีอำนำจกำหนด
• ในกำรขอมติของผู้เอำประกันภัยที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะจัดส่ง
ประเด็นในกำรขอมติและรำยละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอำประกันภัย
ทีเ่ ป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน และหลังจำกที่บริษัทประกันชีวิตได้รวบรวมมติของผู้เอำ
ประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดกำรทรำบภำยในระยะเวลำตำมทีต่ กลงกัน
• ผู้ลงทุนสำมำรถลงทุนในกองทุนนี้ในรู ปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดย
ติดต่อบริษัทประกันชีวิตทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นีก้ ำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่
แตกต่ำงไปจำกกำรซื้อขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบกำรลงทุนก่อนกำรตัดสินใจลงทุน
• กรณีผู้ลงทุนทีซ่ อื้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนจะได้รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกบริษัทประกันชีวิตภำยใน 5 วัน
ทำกำรนับแต่วันคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของ
วันทำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตำมเกณฑ์ที่สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
และ/หรือ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประกำศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินกำรเป็ นอย่ำงอื่นได้
โดยมีวิธีกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตำมทีบ่ ริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของ
กองทุนทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ ีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ กำรคืนเงินทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• กำรแบ่ งชนิ ด หน่ วยลงทุ นไม่ได้เป็ นกำรแยกควำมเป็ นนิ ติบุ คคลของกองทุน กองทุน นี้ยังคงเป็ นนิ ติ บุคคลเดียวเท่ ำนั้ น
กำรแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นหลำยชนิด ไม่ได้ทำให้ควำมผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนทีม่ ีต่อบุคคลภำยนอกแยกออก
จำกกันตำมชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภำยใต้ควำมผูกพันรับผิดต่อบุคคลภำยนอกตำม
สัญญำข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษั ท จั ดกำรขอสงวนสิ ท ธิในกำรเปิ ดบริก ำรหน่ วยลงทุ น ชนิ ดที่ยั งไม่ เปิ ดให้ บ ริก ำรเพิ่ ม เติ ม โดยกำรแบ่ งหน่ วยลงทุ น
ออกเป็ นชนิดต่ำง ๆ จะเป็ นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. และประกำศทีเ่ กี่ยวข้องประกำศกำหนด ทัง้ นี้ เพื่อเพิ่มกำรให้บริกำร
แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่อำจมีควำมต้องกำรลงทุนที่แตกต่ำงกันในรำยละเอียด โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งรำยละเอียดกำร
ให้บริกำรดังกล่ำวล่วงหน้ำก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกำศ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำร ขำย
และรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนี ยมกำรขำยหน่ วยลงทุน กำรรับซื้อคืน หน่วยลงทุน กำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกันโดยจะประกำศ ณ ทีท่ ำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผู้สนับสนุนกำร ขำยและรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
• บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุนภำยใน
กองทุนนี้ โดยจะประกำศ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุ นกำร ขำยและรับซื้อคืนที่ใช้ในกำรรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
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กรณีเป็ นกำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม
• ผู้ลงทุนมีหน้ ำที่ศึกษำกฎหมำยภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุ นในกองทุนรวมเพื่ อกำรออม และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
(ถ้ำมี) เพื่อควำมเข้ำใจในกำรลงทุนและเงือ่ นไขกำรลงทุนทีถ่ ูกต้องเพื่อใช้ประกอบในกำรตัดสินใจลงทุนหรือกำรซือ้ และหรือ
ขำยคืนและหรือโอนย้ำยหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ กำรออมเพื่อให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมทีก่ ฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด หำกกำร
ลงทุนและหรือกำรซือ้ ขำยและหรือโอนย้ำยหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมำยภำษีอำกรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอำจต้องชำระคืนภำษี
และหรือมีเบีย้ ปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยอื่น ทั้งนี้บริษัทจัดกำรไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยค่ำ
ภำษี ที่ ผู้ ล งทุ นถู ก เรี ย กเก็ บ เบี้ ย ปรั บ เงิ น เพิ่ ม ค่ ำธรรมเนี ยม ดอกเบี้ ย และหรื อ ค่ ำใช้ จ่ ำ ยอื่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ผู้ลงทุน
• ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมอย่ำงต่อเนื่องระยะยำวตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎำกร
กำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภำระผูกพันทีจ่ ะต้องปฏิบัติตำมเงือ่ นไขและวิธีกำรทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยภำษีอำกร ผู้ลงทุนในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อกำรออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีหำกไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์
ทำงภำษี ที่ เ คยได้ รั บ ภำยในก ำหนดเวลำที่ ก ฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งก ำหนด มิ ฉ ะนั้ น จะต้ อ งช ำระเงิ น เพิ่ ม และหรื อ
เบีย้ ปรับตำมประมวลรัษฎำกร
้ ึงได้รับจะสิน้ สุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตำมเงือ่ นไข
• สิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมนีพ
กำรลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีท่เี คยได้รับภำยในกำหนดเวลำ และหำกกำรชำระคืน
สิทธิประโยชน์ทำงภำษีดังกล่ำวไม่เป็ นไปตำมที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบีย้ ปรับตำมประมวล
รั ษ ฎ ำกรด้ วย ทั้ งนี้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ำงภ ำษี ที่ ผู้ ถื อห น่ วยล งทุ น จะได้ รั บ แล ะภ ำระภ ำษี ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ
ไม่ปฏิบัติตำมเงือ่ นไขกำรลงทุน จะเป็ นไปตำมทีก่ รมสรรพำกรกำหนด
• ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมไปจำหน่ำย โอน จำนำ หรือนำไปเป็ นประกันได้
• ผู้ลงทุนมีหน้ำที่ในกำรบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรำยละเอียดกำรลงทุนและเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อกำรออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด
• บริ ษั ท จั ด กำรขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะหยุ ด กำรเสนอขำยหรื อ ปิ ดรั บ ค ำสั่ งซื้อ /สั บ เปลี่ ย นเข้ ำหน่ วยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ กำรออม
เป็ นกำรชั่ วครำวหรือถำวร หำกสิ ทธิประโยชน์ทำงภำษี ของกำรลงทุ นในหน่ วยลงทุ น ชนิ ดเพื่ อกำรออมหมดสิ้นไปหรื อ
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงือ่ นไขกำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีเปลี่ยนแปลงไป
และ/หรื อ กรณี อื่ น ใดเพื่ อ ประโยชน์ โดยรวมของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น อย่ ำ งไรก็ ต ำม บริ ษั ท จั ด กำรขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะ
เปิ ดเสนอขำยหรือรับคำสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้ำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมอีกครั้งหลังจำกปิ ดรับคำสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ำเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนกำรเปลี่ยนแปลง โดยจะ
ประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร เว้นแต่กรณีที่เกิดจำกปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจำเป็ นและสมควร
และ/หรือเหตุสุดวิสัย บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ
• กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ ลงทุ นควรศึกษำข้อมู ลและคู่ มือกำรลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่ อกำรออมก่อนกำรตั ดสินใจลงทุ น
รวมทั้งสอบถำมและขอรั บ คู่มื อกำรลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่ อกำรออมได้ ที่บริษั ทจั ดกำร หรือ ผู้ สนั บสนุ นกำรขำยหรื อ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่นทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้ง
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ประเภทและนโยบายการลงทุน
ชื่อกองทุน

ประเภทโครงกำร

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
อำยุโครงกำร
จำนวนเงินทุนของโครงกำร
จำนวนหน่วยลงทุน
มูลค่ำทีต่ รำไว้
รำคำหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขำยครั้งแรก
มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรซือ้ แต่ละครั้ง
มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรขำยคืนแต่ละครั้ง
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของกำรสั่งขำยคืน
มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
วันทีไ่ ด้รับอนุมตั ิจัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวม
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลำบัญชี
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KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND
(KKP GNP FUND)
- กองทุนเปิ ดเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (Retail Fund)
- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.
เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวม Feeder Fund
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
ไม่มี
ไม่กาหนดอายุโครงการ
8,000 ล้านบาท
800 ล้านหน่วย
10.00 บาทต่อหน่วย
10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 10 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 10 หน่วย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 3 ธันวาคม 2558
วันที่ 1 ธันวาคม ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
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1. นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน ของ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (Master Fund) ในหน่ วยลงทุนชนิด Class P
(USD) เป็ น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS โดยมี net
exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนหลักดังกล่าว
บริหารจัดการโดย The Capital Group Companies และลงทุนในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
สาหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทัง้ ในและต่างประเทศ
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 20
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี ้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศโดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่คี ่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสั ดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณี ท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามี
แนวโน้มแข็งค่าขึน้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ หรือลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่นอ้ ย ดังนั้น
กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ ซึ่งอาจทาให้ผลู้ งทุนได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ
ได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี ้ การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
นอกจากนี ้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่กว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้น ในกรณี ดังต่อไปนี ้
1. ในวันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารหนีน้ ั้นได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อ
มาตราสารหนีด้ งั กล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)
2. ในวันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารทุนนัน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
ทัง้ นี ้ หากเกิดเหตุตามข้อ 1 และ 2 กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซ่งึ ตราสารหนีด้ งั กล่าวอยู่ โดยจะดารงสัดส่วนให้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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กองทุน อาจทาธุรกรรมการซื ้อโดยมี สัญ ญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญ ญาซือ้ คืน หรือ ธุรกรรมการให้ยื ม
หลักทรัพย์ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่ เกินร้อยละ 20
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี ้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ทัง้ นี ้ กองทุนจะดารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยลงทุนซึ่งส่งผลให้ มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดย
เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อย่างไรก็ดีในกรณีท่กี ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ
ต่าง ๆ และ/หรือกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินหรือการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ กรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหาย
ให้แก่กองทุน โดยรวม และ/หรือวงเงิน ลงทุนในต่ างประเทศเต็ มเป็ น การชั่วคราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมี ระยะเวลา
ประมาณ 30 วันนับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และ/หรือ 30 วันสุดท้ายของกองทุน และ/หรือ กองทุนอยู่ระหว่างการ
ปรับพอร์ตการลงทุน ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วันทาการซือ้ ขาย และ/หรือในช่วงก่อนและหลังการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในกรณีท่ี
สัดส่วนของจานวนเงินลงทุนมีนยั สาคัญต่อขนาดของกองทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทาการซือ้ ขาย กองทุนอาจจาเป็ นต้องชะลอการ
ลงทุนในต่างประเทศเป็ นการชั่วคราว และอาจไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการปรับอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีท่กี องทุนหลักมีการลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรือ ตราสารที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต่ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุน (Non-Investment Grade) และ/หรือ ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะปรับลด
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อให้อตั ราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว มีอตั ราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ดังนี ้
1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่รบั ทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกิน
ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ยกเว้นกรณีท่ีเกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร ที่ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เสร็จสิน้ โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี ้ เพื่อไม่ให้อตั ราส่วนการลงทุนในตราสาร
ดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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2) หากการดาเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก มีผลทาให้การลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการพิจารณาคัดเลือก
กองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และมีคุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้
เสร็จสิน้ โดยไม่ชกั ช้า และจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยทราบต่อไป
3) หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุน ใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการเลิกกองทุน โดยจะดาเนินการจาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตาม
จานวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต ามสัดส่วนจานวนหน่วย
ลงทุนที่ถือต่อจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมด
ในกรณีท่ีชนิดของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนัน้ ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วย
ลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็ นต้น และ/หรือได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน
เกิดภัยพิบตั ิหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็ นต้น และ/หรือในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณี ท่ี
บริษั ท จัดการเห็น ว่า การลงทุน ในหน่ วยลงทุน ของกองทุน หลักไม่ เหมาะสมอีก ต่ อไป เช่น กรณี ท่ี ผลตอบแทนของกองทุน หลัก ต่ ากว่ า
ผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนยั สาคัญหรือติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของ
กองทุนหลักต่ากว่าตัวชีว้ ดั (Benchmark) อย่างมีนยั สาคัญ หรือการลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เป็ นไปตามหนังสือชีช้ วนหรื อโครงการ หรือ
เมื่อกองทุนหลักกระทาความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่
อาจส่งผลต่อการดาเนินการของกองทุนในฐานะผูล้ งทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริหารของกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีท่ีกองทุนหลักได้
เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/
หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็ นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือ ดาเนินการเลิก
กองทุน โดยถือว่าได้รบั มติเห็นชอบจากจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขดั กับวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน และคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
หากมีการดาเนินการตามเหตุการณ์ขา้ งต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าโดยไม่
ชักช้า
ในกรณี ท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
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ในกรณีท่กี องทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งเหตุท่ีกองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ ของ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
ให้สานักงานและผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ
(2) ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ท่ีสนใจจะลงทุนเพื่อให้ผูท้ ่ีสนใจจะลงทุนรับรู แ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานะของกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้บคุ ลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี ้ ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงาน
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่บี ริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนินงานเปลี่ยนชนิดหน่วยลงทุ น (Class) และ/หรือ กองทุนหลัก และ/หรือ สกุลเงิน จะยกเว้น
ไม่นาเรื่องการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรีย มการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนใหม่ แทนกองทุนหลัก
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวม ฟี ดเดอร์ (Feeder
Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนโดยขึน้ กับ
สถานการณ์ตลาด และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก)
กองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund
Share Class
Class P (USD) ซึ่งเป็ น class ที่เสนอขายแก่นกั ลงทุนทั่วไป โดยหน่วยลงทุนอยู่ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
ISIN Number
LU2097333152
วัตถุประสงค์และนโยบายการ กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็ นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้น
ลงทุน
สามั ญ ทั่ ว โลก มี วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสการเติ บ โตในระยะยาวของกองทุ น
ซึ่งผูจ้ ดั การกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
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รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) สรุปมาจากหนังสือชีช้ วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์ ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ท่:ี http://thecapitalgroup.com/emea
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ
มีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กำรป้ องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจ
เกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าดังกล่าว จะเป็ นสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่ซือ้ ขายนอกศูนย์ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ( Over-the-Counter
derivatives)
ผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้รับ
ผูล้ งทุนจะมีโอกาสที่จะได้รบั กาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ (ส่วนเกินทุน) หากผูถ้ ือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สงู กว่า ราคา
ที่ซือ้ หน่วยลงทุน

คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมทีม่ ีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร
▪ กำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป
▪

กำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็ น 2 ชนิด ดังนี ้
รำยละเอียดแต่ละ
ชื่อย่อ
ชนิดหน่วยลงทุน
1. ชนิดทั่วไป
KKP GNP
2. ชนิดเพื่อการออม KKP GNP-SSF
(เปิ ดให้บริการ
ตัง้ แต่ วันที่ 1
พฤศจิกายน 2564
เป็ นต้นไป)
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
สาหรับผูล้ งทุน ทั่วไป และ/หรือผูล้ งทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปที่ตอ้ งการลงทุน และจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกาหนด
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รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีท่เี กิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
และ/หรือกรณีจาเป็ นและสมควร และ/หรือเหตุสดุ วิสยั บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีท่เี ป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้มี
ข้อความดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ รวมทัง้ ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิ ดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลังได้ โดย
จะปฏิบตั ิตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต.กาหนด
วิธีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทาให้การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ จะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปั นส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า หลังจากการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด (เช่น รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น) และคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม
และมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทงั้ หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คานวณ จะต้องมีมลู ค่าไม่ต่ากว่าศูนย์ การปั นส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไป
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่ำงกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
โดยสมมติให้
วันที่ 1 :
มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีจาหน่ายได้ทงั้ หมด 1,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท ซึ่งเป็ นชนิดทั่วไป 1,000,000.00
บาท สมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 10,000.00 บาท
และในวันนี ้ มีรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 300,000.00 บาท รายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 200,000.00 บาท
กองทุนรวม
ชนิดทั่วไป
ชนิดเพื่อกำรออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่จี าหน่ายได้
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย(ถ้ามี) (บาท)
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กองทุนรวม

ชนิดทั่วไป

ชนิดเพื่อกำรออม

ผลประโยชน์ท่เี กิดขึน้ ในวันแรก 10,000
บาท
วิธีคิดการปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10,000.00
10,000.00
0.00
- ชนิดทั่วไป = 10,000x1,000,000.00
/1,000,000.00 = 10,000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
1,010,000.00
1,010,000.00
0.00
ของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)
- สมมติคา่ ธรรมเนียมการจัดการชนิดทั่วไป
(29.61)
(29.61)
0.00
(+VAT)
= 1.07%
- สมมติคา่ ธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1.48)
(1.48)
0.00
(+VAT) = 0.0535%
- สมมติคา่ ธรรมเนียมนายทะเบียน
(2.96)
(2.96)
0.00
(+VAT) = 0.107%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
1,009,965.95
1,009,965.95
0.00
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
100,000.0000
100,000.0000
0.00
มูลค่ำหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)
10.0996
10.0996
0.0000
หมำยเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)
วันที่ 2 :
ทาการเพิ่ ม/ลดหน่ วยจากรายการซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า (จากรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
300,000.00 บาท และรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 200,000.00 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สอง 15,000.00 บาท
และในวันนีม้ ีรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 200,000.00 บาท
กองทุนรวม
ชนิดทั่วไป
ชนิดเพื่อกำรออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1,009,965.95
1,009,965.95
0.00
ของวันก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุน
ของวันทาการก่อนหน้า
- รายการซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน
100,000.00
100,000.00
0.00
ชนิดทั่วไป (+100,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังปรับปรุงมูลค่า
1,109,965.95
1,109,965.95
0.00
เพิ่มหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า
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กองทุนรวม
15,000.00

ชนิดทั่วไป
15,000.00

ชนิดเพื่อกำรออม
0.00

ผลประโยชน์ท่เี กิดขึน้ ในวันที่ 2 จานวนเงิน
15,000.00 บาท
วิธีคิดการปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดทั่วไป = 15,000 x1,109,965.95/
1,109965.95 = 15,000.00 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
1,124,965.95
1,124,965.95
0.00
ของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/
365)
- สมมติคา่ ธรรมเนียมการจัดการชนิดทั่วไป
(+VAT) = 1.07%
(32.98)
(32.98)
(0.00)
- สมมติคา่ ธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1.65)
(1.65)
(0.00)
(+VAT) = 0.0535%
- สมมติคา่ ธรรมเนียมนายทะเบียน
(3.30)
(3.30)
(0.00)
(+VAT)=0.107%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
1,124,928.02
1,124,928.02
0.00
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
จานวนหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า
100,000.0000
100,000.0000
0.0000
(หน่วย)
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้
- ชนิดทั่วไป = 100,000.00 / 10.0996
9,901.3822
9,901.3822
0.0000
= 9,901.3822หน่วย
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
109,901.3822
109,901.3822
0.0000
มูลค่ำหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)
10.2358
10.2358
0.0000
หมำยเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)
วันที่ 3 :
ทาการเพิ่มหน่วยลงทุนจากการซือ้ หน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า (จากการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจานวน 20,000.00 บาท )
สมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สาม 20,000.00 บาท
กองทุนรวม
ชนิดทั่วไป
ชนิดเพื่อกำรออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1,124928.02
1,124,928.02
0.00
ของวันก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุน
200,000.00
0.00
200,000.00
ของวันทาการก่อนหน้า
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กองทุนรวม

ชนิดทั่วไป

ชนิดเพื่อกำรออม

- รายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังปรับปรุงมูลค่าเพิม่ -ลด
1,324,928.02
1,124,928.02
200,000.00
หน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า
ผลประโยชน์ท่เี กิดขึน้ ในวันที่ 3 จานวนเงิน
20,000.00
16,980.97
3,019.03
20,000 บาท
วิธีคิดการปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดทั่วไป = 20,000 x 1,124,928.02 /
1,324,928.02 = 16,980.97 บาท
- ชนิดเพื่อการออม = 20,000 x 200,000.00 /
1,324,928.02 = 3,019.03 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ
1,344,928.02
1,141,908.99
203,019.03
กองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- สมมติคา่ ธรรมเนียมการจัดการชนิดทั่วไป
(39.43)
(33.48)
(5.95)
(+VAT) = 1.07%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- สมมติคา่ ธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1.97)
(1.67)
(0.30)
(+VAT) = 0.0535%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- สมมติคา่ ธรรมเนียมนายทะเบียน
(3.94)
(3.35)
(0.59)
(+VAT)=0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
1,344,882.68
1,141,870.49
203,012.19
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
จานวนหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า
109,901.3822
109,901.3822
0.0000
(หน่วย)
19,539.2642
0.0000
19,539.2642
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้
- ชนิดเพื่อการออม 200,000.00 / 10.2358
= 19,539.2642 หน่วย
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
129,440.6464
109,901.3822
19,539.2642
มูลค่ำหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)
10.3899
10.3899
10.3899
หมำยเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

หน้า 15

ในกรณีท่หี น่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว สาหรับหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนัน้ ไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เพิม่ เติมให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมคานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มลู ค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ

2. กองทุนรวมนีม้ ีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด
▪ กองทุนนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 8,000 ล้านบาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการดาเนินการที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. กองทุนรวมนีเ้ หมำะสมทีจ่ ะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด
▪ กองทุ น นี ้มี ระดับ ความเสี่ ย งอยู่ใ นระดับ 6 (เสี่ ย งสูง ) หากพิ จ ารณาตามค าแนะน าเรื่อ งการจัด สรรการลงทุ น (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผูล้ งทุนที่รบั ความเสี่ยงได้ตงั้ แต่ระดับสูงมาก และมุ่งเน้นผลตอบแทนในระยะยาวโดยต้องการโอกาส
รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ รวมถึงต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ทั้งนี ้ ผูล้ งทุน
สามารถลงทุน ในกองทุนเปิ ด เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่ อเป็ นส่ วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset
allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผูล้ งทุน โดยผูล้ งทุนต้องมีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนีแ้ ละกองทุนหลักได้
▪ ผูล้ งทุนสามารถลงทุนในระยะยาว ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถซือ้ ขายได้ทกุ วันทาการ และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อพิจารณา
แล้วผลตอบแทนเป็ นที่พอใจหรือเป็ นไปตามแผนการลงทุนของผูล้ งทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-SSF)
▪ ผูล้ งทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-SSF) ต้องสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน รวมถึง
ความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือประมวลรัษฎากร
กาหนด ซึ่งผูล้ งทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษี อากร ผูล้ งทุนของหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ท่ีเคยได้รบั ภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้อ งชาระเงินเพิ่มและหรือเบีย้ ปรับตามประมวล
รัษฎากร (ถ้ามี)
4. ปั จจัยใดทีม่ ีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?
▪ ผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ จะขึน้ อยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทน
ของกองทุนหลักได้รบั ผลกระทบในทางลบจากปั จจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุน
นี ้ ผูล้ งทุนอาจมีโอกาสได้รบั เงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
▪ กองทุนหลักเป็ นกองทุนตราสารทุน จึงมีความเสี่ยงจากกราคาของตราสารทุนอาจปรับตัวลงในบางเหตุการณ์ เนื่องจากความผันผวน
ของปั จจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลให้
ราคาของตราสารเพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
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▪

▪

▪

▪

▪

กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management) กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การคัดเลือก
และวิเคราะห์ตราสารที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง อาจไม่ได้เป็ นไปตามที่ประเมินไว้ หรืออาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุน
ไม่เป็ นไปอย่างที่คาดหวัง
เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ ยน การเปลี่ยนแปลงทางการเมื อง เศรษฐกิ จ อัต ราดอกเบีย้ ภาวะเงิน ฝื ดหรือเงิน เฟ้อ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิด จาก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนนาเงินไปลงทุน ซึ่งกองทุนต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของประเทศนัน้ ๆ
กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน ( Efficient
Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม การใช้ตราสารอนุพนั ธ์ อาจทาให้มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับคู่สญ
ั ญา
ความเสี่ยงจากการขยายฐาน เงินลงทุน (Leverage risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา เป็ นต้น
กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ จะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของของเงินลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็ นสกุลเงินฐาน (Base Currency) ของ
หน่วยลงทุนของกองทุนหลักกลับมาเป็ นสกุลเงินบาทตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ดังนัน้ กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่
เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผลู้ งทุนจะได้รบั ดังนั้นผูล้ งทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก่อน
การลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็ นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-SSF)
▪ ผูล้ งทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-SSF) ต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ประมวลรัษฎากรกาหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือ
นาไปเป็ นประกันได้ ทัง้ นีต้ ามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
▪ ผูล้ งทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-SSF) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้
ในกฎหมายภาษี อากร ผูล้ งทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการ
ลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่เี คยได้รบั ภายในกาหนดเวลาที่ก ฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนัน้ จะต้องชาระเงิน
เพิ่มและหรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
5. กองทุนรวมต่ำงประเทศทีก่ องทุนรวมนีล้ งทุน มีนโยบำยกำรลงทุน และมีปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญอย่ำงไร
▪ กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุน
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) ซึ่งเป็ น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป โดยหน่วยลงทุนอยู่ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
ISIN Number
LU2097333152
วัตถุประสงค์และนโยบายการ กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็ น กองทุน ที่เน้น การลงทุนในหุ้น
ลงทุน
สามัญ ทั่วโลก มี วัต ถุป ระสงค์ห ลัก เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสการเติบ โตในระยะยาวของกองทุน ซึ่ง
ผูจ้ ดั การกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
การค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน 30 ตุลาคม 2558 (30 October 2015)
Share Class Launch Date: 6 มกราคม 2563 (6 January 2020)
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้
Luxembourg (UCITS)
บริษัทจัดการ
Capital International Management Company Sàrl
(Management Company)
อายุโครงการ
ไม่กาหนด
ดัชนีชวี ้ ดั
MSCI AC World NETR USD Index
วันทาการซือ้ ขาย
ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุนหลัก
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ผูส้ อบบัญชีกองทุน
PricewaterhouseCoopers Société Cooperative
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกองทุน ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยของ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยที่เก็บจากผูซ้ ือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
กองทุนหลัก
(amount to be invested))
-ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Sales Charge) : ไม่เกินร้อยละ 5.25
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานของกองทุนหลักใน Class P (USD) (ร้อยละ
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (total net asset))
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) : ไม่เกินร้อยละ 0.60
-ค่าธรรมเนียมการดาเนินงาน (Fund Administration Fee) : ไม่เกินร้อยละ 0.15
-ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน (Depositary and Custody Fees): ไม่เกินร้อยละ 0.05
- ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (Total Expense Ratio :TER) : ร้อยละ 0.69 (ข้อมูล ณ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2564)
รายละเอี ยดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนังสือชีช้ วน (Master Prospectus) ของ
กองทุนหลัก ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ท่ี : https://www.capitalgroup.com/lu/en
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5.2 ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญของกองทุนหลัก
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุน (Equity Risk) : ราคาของตราสารทุนอาจปรับตัวลงในบางเหตุการณ์ เนื่องจาก
ความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารเพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในหนีส้ ำธำรณะ (Sovereign Debt Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนบางส่วนในหนีส้ าธารณะ
(Sovereign Debt) จึงต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของรัฐบาลประเทศที่ลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงหากผูอ้ อกตราสาร
ผิดนัดชาระหนี ้
(3) ควำมเสี่ยงจำกตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทุนมีนโยบายการลงทุนไปยังตราสารทุนทั่วโลก เงินลงทุน
บางส่ว นจะมี ก ารไปลงทุน ในตลาดเกิ ด ใหม่ ซึ่งในบางตลาดยังมี ข้อจ ากัด หลาย ๆ ด้านเมื่ อ เที ยบกับ ตลาดที่พัฒ นาแล้ว
(Developed Market) เช่น ระบบการชาระคืนส่งมอบ (settlement systems) อาจล่าช้าหรืออาจเกิดการผิดพลาดของระบบ
หรือการปฏิบัติงานของคู่สญ
ั ญา บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่กากับดูแลตลาดเกิดใหม่อาจไม่ชดั เจน และโปร่งใสเท่า
ตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว และระดับสภาพคล่องของตลาด ที่อยู่ในระดับต่า และความผันผวนของระดับราคาที่สงู นอกจากนัน้ อาจมี
เรื่องของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ข้อจากั ดของนักลงทุนต่างชาติและความไม่สงบทางการเมืองของตลาดเกิด
ใหม่ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการดาเนินงานของตลาด
(4) ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk): กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเป็ นหลักทรัพย์หลักของ
กองทุน ซึ่งตราสารทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักของกองทุน ทาให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลหลักกับเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ เงินปั นผล ดอกเบีย้ และอาจทาให้เกิดกาไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
(5) ควำมเสี่ยงจำกกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์นอกตลำดหลักทรัพย์ (OTC Markets Risk): ในบางกรณีกองทุนหลักอาจมีการทา
การซือ้ ขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทาให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ท่เี ป็ น
ทางการ (Official stock exchange) ทัง้ นี ้ เนื่องจากสภาพคล่องที่อาจต่ากว่า หรือการกากับดูแลที่อาจไม่รดั กุมเท่าตลาดที่เป็ น
ทางการ อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาลงทุนซือ้ ขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์จะนาปั จจัยความเสี่ยงเหล่านีม้ าวิเคราะห์
อย่างละเอียดก่อนทาการซือ้ ขายแต่ละครัง้
(6) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุ พันธ์ (Derivatives Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใช้ตราสาร
อนุพนั ธ์ อาจทาให้ความผันผวนของกองทุนเพิ่มสูงขึน้ และการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทาไม่ได้เต็มจานวน
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5.3 ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนหลัก
▪ ผลการดาเนินงาน (Return) ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด
Class P (USD) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) เป็ นดังนี ้

▪ ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX)
(กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class P (USD) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) เป็ นดังนี ้
▪ Capital Group New Perspective
1Y1)
Since Inception1)
Fund (LUX) - Class P (USD)
Standard Deviation (SD)1)
11.09%
20.37%
1)
% ต่อปี
ที่มา : Capital International Management Company Sàrl
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6. กองทุนรวมนี้มีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ส่งผลให้กองทุนรวมมีฐำนะกำรลงทุนในสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำหรือตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง โดยมีกำร
กำหนดอัตรำส่วนไว้เป็ นอัตรำส่วนเท่ำใดของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และผลกระทบทำงลบภำยใต้สมมติฐำน
และควำมเชื่อมั่นทีส่ มเหตุสมผลจำกกำรลงทุนในสัญญำหรือตรำสำรดังกล่ำวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่ำงไร?
▪ กองทุนนีไ้ ม่มีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝงที่มิไ ด้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง อย่างไรก็ดี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยงโดยเป็ นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (efficient portfolio management) ในอัตราส่วน ณ ขณะ
ใดขณะหนึง่ ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก
7. กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั (Benchmark) ใด?
▪ ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับ ด้วยอัต ราแลกเปลี่ยนเพื่ อค านวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วัน ที่ค านวณ
ผลตอบแทน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการ
เปลี่ยนตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณี ท่ีผูอ้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จัดทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
8. เป็ นกองทุนรวมทีม่ ีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมทีม่ ุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่ำงไร?
▪ เป็ นกองทุนรวมทั่วไป ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
9. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร?
▪ กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวนั ที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
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คาถามคาตอบทีค่ วรรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ข้อกำหนดกำรซือ้ ขำย
Q : ท่ำนต้องลงทุนเป็ นจำนวนเงินเท่ำใด และคำนวณเป็ นหน่วยลงทุนได้อย่ำงไร?
A : ผูล้ งทุนสามารถเริ่มลงทุนด้วยเงินลงทุนขัน้ ต่าเพียง 100 บาท บวกค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[จานวนหน่วยลงทุน = จานวนเงินลงทุน ÷ (มูลค่าที่ตราไว้ + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]
ทัง้ นี ้ ในการเสนอขายครัง้ แรก มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยจะเท่ากับ 10.00 บาท
Q : ท่ำนจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้อย่ำงไร และมีวิธกี ำรซือ้ ขำย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอย่ำงไร?
A : ท่านสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ี ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
เกียรตินาคินภัทร จากัด โทรศัพท์ โทร 02 305 9800 (ทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง) แฟกซ์ 02 305 9803-4
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือ รับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใด
ที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญ ชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญ ชี
กองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนด
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิ ดเผยข้อมูลของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สัญ ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญ ญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รับ ทราบนโยบายความเป็ น ส่ ว นตัว ของบริษั ท (Privacy Notice) ที่ บ ริษั ท ได้แ จ้ง ผ่ า น www.kkpfg.com/
dataprotection และตกลงว่าบริษั ท จัด การจะน าส่งข้อมูลข้างต้น และเอกสารอื่ นใด และ/หรือ ตามที่ บ ริษั ท จัด การร้อ งขอ ให้แ ก่
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
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หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่
บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญ ญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่ า มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวม (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผู้ลงทุน/ผู้ถือ หน่ วยลงทุน รับ ทราบนโยบายความเป็ น ส่วนตัวของบริษั ท (Privacy Notice) ที่บ ริษั ทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection
▪

กำรเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ผูส้ นใจลงทุนจะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซือ้ หรือขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนดอย่างถูกต้องและตามความ
จริงพร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี ้
ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/
ผู้สนใจลงทุน
กรณีบุคคลธรรมดำ
กรณีนิติบุคคล

กรณีบัญชีร่วม
(ตั้งแต่ 2 คนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 4 คน)

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรเปิ ดบัญชี*
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
▪ สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึง่ กรรมการผู้
มีอานาจได้ลงนามและประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) เพื่อรับรอง
ความถูกต้องแล้ว
▪ ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และ/หรือ ผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
▪ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึ่งลง
นามรับรองความถูกต้อง
▪ หนั ง สื อ มอบอ านาจในกรณี ผู้มี อ านาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คลไม่ ได้เป็ น
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้
▪ สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละราย

* อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
กาหนด
** การกาหนดให้ผใู้ ช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกาหนด
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เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ใน
หนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั
เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
▪

กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี)้ ตามวิธีการที่
บริษัทจัดการกาหนดได้ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการ
กาหนด เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น ได้ทกุ วันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น
ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่
รับเปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-SSF)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราว
หรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือ
เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณี อื่นใดเพื่ อ
ประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่
กรณีท่เี กิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจาเป็ นและสมควร และ/หรือเหตุสดุ วิสยั บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า

▪

กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. ได้ท่บี ริษัทจัดการ
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบริการ
ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น
ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่
รับเปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
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ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุนจะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยชาระเงินคืนให้ตามที่ผถู้ ือ
หน่วย/ผูล้ งทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-SSF)
หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมครัง้ แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องได้กาหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
▪

กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (หรือในกรณี ท่ีกองทุนนีเ้ ป็ น “กองทุนปลายทาง”) ตาม
ข้อกาหนดการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนออก :
ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุน ออกกองทุน นี ้ (หรือในกรณี ท่ี กองทุนนี ้เป็ น “กองทุน ต้นทาง”) ตาม
ข้อกาหนดการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
กรณีลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-H-SSF)
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (กรณีท่ีกองทุนนีเ้ ป็ น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกาหนด
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนออก :
ในกรณี ท่ี กองทุนนี ้เป็ นกองทุน ต้นทาง บริษั ทจัด การขอสงวนสิทธิ เปิ ด รับค าสั่งสับ เปลี่ย นออกจากหน่ วยลงทุนชนิ ด
เพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการ
และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านัน้ เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้ผู้ถือหน่วยทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
รวมถึงสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยนข้างต้น โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูส้ นใจ
ลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่
ตรงกับวันหยุดทาการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซือ้ /ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลา
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุน
ชื่อบัญชีในกำรสั่งซือ้ /สับเปลีย่ นเข้ำกองทุน
“บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินำคินภัทร”
ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดังนี ้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
เลขที่บญ
ั ชี 100-0-002-43-2
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บญ
ั ชี 089-1-12110-5
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บญ
ั ชี 055-3-02158-5
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เลขที่บญ
ั ชี 889-1-01012-7
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บญ
ั ชี 075-3-02836-5
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขที่บญ
ั ชี 054-1-06333-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลขที่บญ
ั ชี 151-0-04386-4
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บญ
ั ชี 091-6-01500-9
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เลขที่บญ
ั ชี 801-1-11244-0
หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นบัญชีท่รี บั ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว

▪

Q : กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดกำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน?
A : บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ดังนี ้
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกนั (U.S. Person) และ/
หรือ บุคคลที่มีสญ
ั ชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถ่ินฐานและ/หรือที่อยู่
อื่น และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
สหรัฐ อเมริก า รวมถึ ง กองทรัพ ย์สิ น ของบุ ค คลดัง กล่ า วและบริษั ท หรื อ ห้า งหุ้น ส่ ว นซึ่ ง จัด ให้มี ขึ น้ และด าเนิ น กิ จ กรรมใน
สหรัฐอเมริกา
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบ
ั หรือปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน
หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน
Q : กองทุนมีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำย หรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตำมคำสั่งทีร่ ับไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร?
A : การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
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▪ บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ด ไว้แล้วได้ เมื่ อได้รบั ความเห็ น ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยมี เหตุจาเป็ นท าให้ไม่ สามารถจาหน่าย จ่ ายโอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ เลื่อน
กาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผัน
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน)

การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ
▪ ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
▪ กรณี มีเหตุจาเป็ นโดยความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (ให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
- มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
- ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
- มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
▪ สาหรับกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
- ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี
- มีเหตุท่ที าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
▪ เป็ น การไม่ข ายหน่ วยลงทุน ตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ที่ รบั ไว้แล้ว หรือเป็ น การหยุด รับค าสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน แก่ ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
▪ อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริษั ท จัด การกองทุ น รวมรายเดิ ม ไม่ ส ามารถด ารงความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ได้ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ น
หน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
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▪ กรณี อ ยู่ ใ นระหว่ า งด าเนิ น การเพื่ อ เลิ ก กองทุ น รวมเมื่ อ ปรากฏข้อ เท็ จ จริง ที่ บ ริษั ท จัด การกองทุ น รวมพิ จ ารณาแล้ว
มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และการเลิกกองทุนรวม
จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่ง
ขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q : กองทุนกำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร?
A : 1) กรณีสำหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
▪ ผูโ้ อนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้
▪ ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนโครงการ
▪ ในกรณีท่ีผโู้ อนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้ อนจะต้องนาส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
เพื่อทาการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผูร้ บั โอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยื่นเรื่องการ
ขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้
โอนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุน โดยคาขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน
ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อย
แล้ว
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกนั (U.S. Person) และ/
หรือ บุคคลที่มีสญ
ั ชาติ (Nationality) อเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถ่นิ ฐานและ/หรือที่
อยู่อื่น และ/หรือมีบญ
ั ชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่นิ ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรื อห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบ
ั หรือปฏิเสธคาสั่งการโอนหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษัท
จัดการและหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
เดียวกัน
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2) กรณีสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม
ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีขา้ งต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บคุ คลอื่นหรือการจานาหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ท่จี ะโอนการลงทุน ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี ้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม/กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการ หรือไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการจะดาเนินการโอนการลงทุน ในหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม/กองทุนรวมเพื่อการออมนัน้ ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ได้รบั คาสั่งจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีการโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี ้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามหัวข้อ “การเลิกกองทุน” บริษัทจัดการจะดาเนินการ
โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ ที่มีความเสี่ยงในระดับต่าสุดในขณะนัน้ หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจัดการจะดาเนินการ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม”
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทัง้ นี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม
Q : ท่ำนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด?
A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี ้
1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com
2) ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center)
Q : ข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวกับกำรแบ่งหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจก่อนกำรลงทุน?
A : ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่งหน่วยลงทุนที่ผลู้ งทุนควรทาความเข้าใจก่อนการลงทุน ดังนี ้
▪ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน

ที่ตนถือ ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รั บประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
▪ การแบ่ ง ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ไ ด้เ ป็ น การแยกความเป็ 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 ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก
กันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญา
ข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นชนิด
ต่าง ๆ จะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
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ที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ บริษั ท จัด การสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะยกเว้น ไม่ เรีย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ระหว่า งชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น ภายใน
กองทุนนี ้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
สิทธิของผู้ถือหน่วย
Q : กองทุนนีม้ กี ำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่? อย่ำงไร?
A : บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ทาการซือ้ ขายหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
Q : ผู้ถือหน่วยอำจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใดบ้ำง ภำยใต้เงือ่ นไขอย่ำงไร?
A : ผูถ้ ือหน่วยอาจจะถูกจากัดสิทธิออกเสียง ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ื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/หรือประกาศที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
Q : ช่องทำงและวิธกี ำรทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สทิ ธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษทั จัดกำรกองทุนรวมเพิ่มเติม
A : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ท่ี 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 แู ลผลประโยชน์ของกองทุน (ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2724-4000
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กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร: ไม่มี
Q : กำรระบุภูมิลำเนำในประเทศไทย เพื่อกำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยทีไ่ ม่มีภูมิลำเนำในประเทศไทย?
A : ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษั ท
จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณี ท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม
Q : บุคคลใดทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม ?
A : บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม มีดงั นี ้
▪ ข้อมูลบริษทั จัดกำร :

▪ ดัชนีชวี้ ดั กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
▪ มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิภำยใต้กำร
บริหำรจัดกำร :
(ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชัน้ ที่ 17 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2305-9800
โทรสาร 0-2305-9803-4
ได้รบั การรับรอง CAC1
90,011.57 ล้านบาท

▪ จำนวนกองทุนรวมทัง้ หมดภำยใต้ 39 กองทุน
กำรบริหำรจัดกำร :
(ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
▪ รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร :
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่
คุณอภินนั ท์ เกลียวปฏินนท์
คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณพิพฒ
ั น์ เหลืองนฤมิตชัย
คุณกุลนันท์ ซานไทโว
คุณอนุกลู ปิ ติชยั ชาญ
2) คณะผูบ้ ริหาร ได้แก่
คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
คุณจุติมาส ศิวะมาศ
คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส
คุณจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์
1

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

CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
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คุณกษิดิษ ทองปลิว
▪ รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน : คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
คุณจุติมาส ศิวะมาศ
คุณอัชพร ศิรธิ นะวัฒน์
คุณสุราช เซที
คุณธนัทฐา วัชรานุกรู
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์
คุณสุทิน แซ่โง้ว
▪ รำยชือ่ ผู้จัดกำรกองทุน :
1) คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

2) คุณศุภฤกษ์ วิรยิ ะก่อกิจกุล, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติกำรศึกษำ
o ประสบกำรณ์กำรทำงำน
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(ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง)
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการลงทุน)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ทีม Research)
(ผูอ้ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารต่างประเทศ)
(ผูอ้ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
(ผูอ้ านวยการ ทีม Fund Specialist)
(ผูอ้ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารต่างประเทศ)
(ผูอ้ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี)้
(ผูอ้ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
- ปริญญาโท MSc Finance (International Program)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA Level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
สายงานจัดการลงทุน
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
บลจ. เอเชียเวลท์ จากัด ฝ่ ายลงทุน
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
บลจ. ธนชาต จากัด ฝ่ ายลงทุน
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ. เกียรตินาคิน จากัด ฝ่ ายลงทุน
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ฝ่ ายลงทุน
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และสินทรัพย์
ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA Charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จากัด
- อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส
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o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

3) คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติกำรศึกษำ
o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

4) คุณอัชพร ศิรธิ นะวัฒน์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

ประวัติกำรศึกษำ
o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
5) คุณสุราช เซที, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติกำรศึกษำ
o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
6) คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)
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o ประวัติกำรศึกษำ

ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตราสารทุน
และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ภัทร จากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และกองทุนรวมตราสารทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MSC in Finance and Management,
University of Exeter
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MBA, The University of Chicago
Graduate School of Business
- CFA charterholder
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o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
7) คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
8) คุณยุทธพล ลาภละมูล , CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติกำรศึกษำ
o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
9) คุณอลิสา กัมพลพันธ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติกำรศึกษำ
o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
10) คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)
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o ประวัติกำรศึกษำ

- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. เมย์แบงค์ (ประเทศไทย)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MBA, National Institute of Development
Administration (NIDA)
- CFA level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- Bachelor of Science in Business Administration,
California State University, Los Angeles
- อดีตผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
หัวหน้าฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหารเงินลงทุน
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. ภัทร จากัด (มหาชน)
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MSc Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
11) คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA, FRM o ประวัติกำรศึกษำ
(ผูจ้ ดั การสภาพคล่อง)

o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

12) คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี
(ผูจ้ ดั การสภาพคล่อง)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร
- อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ ายบริหารสินทรัพย์ บมจ. ผลิต
ไฟฟ้า
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท Investment Management, Cass
Business School
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA Charterholder
- Certified FRM
- ผูอ้ านวยการงานลงทุนตราสารหนี ้
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส บลจ.ทหารไทย จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การลงทุน ฝ่ ายบริหารเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอัตราดอกเบีย้ และอัตรา
แลกเปลี่ยน
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- CFA Level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ทหารไทย จากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวม
ตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
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รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
• ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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 ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
• บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
• บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน)
• บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จากัด
• บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
• บริษัท เอไอเอ จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)
• บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
• บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
• ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด
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โทรศัพท์ : 0-2165-5555
โทรศัพท์ : 0-2305-9559
โทรศัพท์ : 0-2359-0000
โทรศัพท์ : 0-2217-8888
โทรศัพท์ : 0-2658-8888
โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
โทรศัพท์ : 0-2695-5000
โทรศัพท์ : 0-2857-7799
โทรศัพท์ : 0-2846-8649
โทรศัพท์ : 0-2646-9650
โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
โทรศัพท์ : 0-2635-1718
โทรศัพท์ : 0-2680-1111
โทรศัพท์ : 0-2660-6677
โทรศัพท์ : 0-2659-8000
โทรศัพท์ : 0-2658-5800
โทรศัพท์ : 0-2659-3456
โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
โทรศัพท์ : 0-2684-8888
โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
โทรศัพท์ : 0-2680-5000
โทรศัพท์ : 0-2205-7000
โทรศัพท์ : 0-2223-2288
โทรศัพท์ : 0-2862-9797
โทรศัพท์ : 0-2861-5508
โทรศัพท์ : 1394
โทรศัพท์ : 1581
โทรศัพท์ : 0-2648-1111
โทรศัพท์ : 0-2009-8888
โทรศัพท์ : 0-2795-1000
โทรศัพท์ : 0-2618-1111
โทรศัพท์ : 02 626 7777, 02 626 7778
โทรศัพท์ : 02 026 6222
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•
•
•
•
•
•
•

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด

โทรศัพท์ : 02 026 5100
โทรศัพท์ : 02 796 0011
โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
โทรศัพท์ : 1240
โทรศัพท์: 02-061-9621
โทรศัพท์: 02-430-6543
โทรศัพท์: 02 508 1567

และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถ
ทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
Q : ใครเป็ นผู้ดูแลปรับปรุ งรำยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้กำรชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็ นไปอย่ำง
ถูกต้อง?
A : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4
Q : ใครเป็ นผู้เก็บรักษำทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดกำรให้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดกำรลงทุนทีต่ กลงไว้ ?
A : ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-4000
ทัง้ นี ้ นอกจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตัง้ แล้ว ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
Q : ใครเป็ นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุนรวมทีท่ ่ำนลงทุน ?
A : นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล นายสาธิต เกียรติกงั วาฬไกล 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
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ช่องทำงทีผ่ ู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
Q : ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนจำกช่องทำงใด ?
A:
1. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800
2. เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com
3. ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้
• มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏขึน้ แล้วในปั จจุบันหรือไม่
▪ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ไม่มีบคุ คลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการที่ https://am.kkpfg.com
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองทุนจะนาเงินที่ได้จากการระดมเงินทุน ไปลงทุนโดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว โดยมี net
exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนนีเ้ หมาะ
สาหรับผูล้ งทุนที่ม่งุ เน้นผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว
กองทุน มี การลงทุ น ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า (Derivatives) เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย ง (Hedging) ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ อัต ราแลกเปลี่ ย นของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่
ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญของกองทุนหลัก
(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 หลัก อาจมี ก ารลงทุ น บางส่ ว นในหนี ้ส าธารณะ
(Sovereign Debt) จึงต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของรัฐบาลประเทศที่ลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงหากผูอ้ อกตราสารผิดนัดชาระหนี ้
(3) ควำมเสี่ยงจำกตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทุนมีนโยบายการลงทุนไปยังตราสารทุนทั่วโลก เงินลงทุนบางส่วนจะ
มีการไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในบางตลาดยังมีขอ้ จากัดหลายๆ ด้านเมื่อเทียบกับตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว (Developed Market) เช่น ระบบ
การชาระคืนส่งมอบ (settlement systems) อาจล่าช้าหรืออาจเกิดการผิดพลาดของระบบหรือการปฏิบัติงานของคู่สญ
ั ญา บทบาทหน้าที่
ขององค์กรที่มีหน้าที่กากับดูแลตลาดเกิดใหม่อาจไม่ชัด เจน และโปร่งใสเท่าตลาดที่พัฒนาแล้ว และระดับสภาพคล่องของตลาด ที่อยู่ใน
ระดับต่า และความผันผวนของระดับราคาที่สงู นอกจากนัน้ อาจมี เรื่องของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ข้อจากัดของนักลงทุน
ต่างชาติและความไม่สงบทางการเมืองของตลาดเกิดใหม่ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการดาเนินงานของตลาด
(4) ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk): กองทุนมีการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเป็ นหลักทรัพย์หลักของกองทุน ซึ่งตรา
สารทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักของกองทุน ทาให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลหลัก
กับเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ เงินปั นผล ดอกเบีย้ และอาจทาให้เกิดกาไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
(5) ควำมเสี่ยงจำกกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์นอกตลำดหลักทรัพย์ (OTC Markets Risk): ในบางกรณีกองทุนหลักอาจมีการทาการซือ้
ขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทาให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ท่ีเป็ นทางการ (Official
stock exchange) ทัง้ นีเ้ นื่องจากสภาพคล่องที่อาจต่ากว่า หรือการกากับดูแลที่อาจไม่รดั กุมเท่าตลาดที่เป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม ในการ
พิจารณาลงทุนซือ้ ขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์จะนาปั จจัยความเสี่ยงเหล่านีม้ าวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนทาการซือ้ ขายแต่ละครัง้
(6) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivatives Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความ
เสี่ ย ง ทั้ ง นี ้ขึ น้ อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้จั ด การกองทุ น โดยเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management) และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใช้ตราสารอนุพนั ธ์ อาจทาให้ความผันผวนของ
กองทุนเพิ่มสูงขึน้ และการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทาไม่ได้เต็มจานวน
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ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคา
หรือ ผลตอบแทนของหลัก ทรัพ ย์มี ก ารปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ หรือ ลดลง
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงิน
รวมถึ งการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี ย้ (Interest Rate Risk)
เป็ นต้น

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กองทุนจะทาการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อ
การปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารแห่งหนี ้ รวมถึง
อัตราดอกเบีย้ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะ
เป็ นผูว้ ิเคราะห์และคัดสรรตราสารที่จะลงทุน และดูความ
เหมาะสมในเรื่องระยะเวลาในการลงทุนในตราสารต่างๆ จึงทาให้
สามารถลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าวได้
ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)
กองทุนจะทาการวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเชื่อถือของผูอ้ อก
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไร หลักทรัพย์ก่อนลงทุน และติดตามผลประกอบการของบริษัทผูอ้ อก
ของบริษั ท ท าให้ ผู้ล งทุ น ไม่ ไ ด้รับ ผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง เช่ น หลักทรัพย์ท่ลี งทุนอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการชาระหนี ้ และผลการดาเนินงาน เป็ นต้น
ควำมเสี่ ย งของประเทศที่ ก องทุ น ไปลงทุ น (Country and บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
Political Risk) ค ว า ม เสี่ ย ง ที่ เกิ ด จ า ก ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืน้ ฐาน
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทาง ต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
การเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย และการทาธุรกรรม
ทางเงิน

ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ
(Repatriation risk) ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากทางการของประเทศที่
กองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ท่ไี ม่ปกติ
ท าให้ก องทุ น ไม่ สามารถน าเงิ น กลับ เข้า ประเทศ อาจส่ ง ผลให้ผู้
ลงทุนไม่ได้รบั คืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด

ผู้จัด การกองทุ น จะมี ก ารวิ เคราะห์แ ละพิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ จ ะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการนาเงินลงทุนกลับของประเทศที่
เข้ า ลงทุ น อย่ า งรอบคอบ โดยจะติ ด ตามสถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุน
เข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความเสี่ ย งที่ ก ารลงทุ น อาจประสบกั บ ความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยน ทาให้อตั ราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่า
เงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

ผูจ้ ดั การกองทุนจะบริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาลงทุนในหรือ
มีไว้ซ่ึงสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่ อ ป้ องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge) ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ เพื่อปกป้องมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนไว้
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รบั ผลกาไรหรือขาดทุนเพิ่มขึน้
หรือลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ อีกทั้งการทาธุรกรรมป้องกัน
ความเสี่ ย งอาจมี ต ้น ทุ น ซึ่ง ท าให้ผ ลตอบแทนของกองทุ น รวม
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
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ประเภทของควำมเสี่ยงทีผ่ ู้ลงทุนควรทรำบ
ควำมเสี่ยงจากกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivative)
ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ท่ีตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิง
อยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทาให้
กองทุน รับ รู ผ้ ลขาดทุน เนื่ อ งจากกองทุน ได้ด ารงสถานะเปิ ด รับ
ความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
และความเสี่ยงจากการที่ราคาของตราสารอนุพนั ธ์มีความผันผวน
สูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทาให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้
กาไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์สงู ตามไปด้วย

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กองทุนจะลงทนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย น อาจท าให้ก องทุ น เสี ย โอกาสที่ จ ะได้รั บ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ หากอัตราแลกเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับที่คาดการณ์ไว้

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ยง
จากการที่ กองทุ นไม่ สามารถไถ่ ถอนหน่ วยลงทุ นที่ ลงทุ นได้ในราคาที่
เหมาะสมและภายในระยะเวลาอั นสมควร หรื ออาจไม่ ได้ราคาตามที่
ต้องการ

กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีสภาพคล่อง
โดยค านึ งถึ งปริมาณการซื อ้ ขายให้อยู่ในระดับที่ พอประมาณถึ งมี
สภาพคล่องสูงเพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ประกอบกับ
แนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย งของกองทุ น บริ ษั ท จั ด การได้
กาหนดให้มีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ทุกวันทาการซือ้
ขายหน่วยลงทุน ดังนัน้ จึงทาให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่า
ควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย (Legal Risk) กองทุนอาจมีความเสี่ยง กองทุนจะเลือกลงทุนในประเทศที่ผูจ้ ดั การกองทุนเห็นว่ามีความ
ทางกฎหมาย ในกรณีท่หี ากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษี ท่ี เสี่ยงทางกฎหมายในระดับต่า
ทาให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่ จ่ายในการลงทุนเพิ่ ม ขึน้ ผู้ถื อ
หน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้
นอกจากนัน้ ในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความ
เสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ออกกฎเกณฑ์ท่ีเป็ น
อุปสรรคต่อผูอ้ อกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงิน
ต้น
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ (Counterparty Risk) บริษัทจัดการจะทาการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือ
กรณี ท่ี กองทุน มี การลงทุน ในสัญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้าเพื่ อ ป้ องกัน ของบริษั ท ที่ เป็ น คู่สัญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้า อย่ างระมัด ระวังและ
ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น อาจมี ค วามเสี่ ย งทางด้า น สม่ า เสมอ โดยคั ด เลื อ กคู่ สั ญ ญาที่ ไ ด้รับ การจั ด อั น ดั บ ความ
เครดิตของบริษัทที่เป็ นคู่สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้านัน้ โดยคู่สญ
ั ญาใน น่าเชื่อถือในอันดับ Investment grade จากสถาบันการจัดอันดับ
การทาธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมีผล ความน่าเชื่อถื อที่ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ
การดาเนินงานและฐานะการเงินที่ดอ้ ยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะ ก.ล.ต. และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ บริษัท
จ่ายเงินตามภาระผูกพัน
จัด การจะพิ จ ารณาปรับ เปลี่ ย นแผนการลงทุ น ให้เหมาะสมกั บ
สภาวการณ์ ทัง้ นี ้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สญ
ั ญาในการทา
ธุรกรรมไม่สามารถทาตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้
ทัง้ นี ้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุ ด
ของกองทุนและผูล้ งทุน
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เครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม สาหรับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. KKP GNP
2. KKP GNP-SSF
โดยมีรายละเอียดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น ดังต่อไปนี ้
• เครื่องมือกำรกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็ นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำย
-

ค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพคล่อง (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม:
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบัน บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจ
พิจารณาเลื อกใช้เครื่องมื ออย่างหนึ่งอย่ างใดหรือหลายอย่ างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมิ นว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข
ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณี ท่ีกองทุนมีการรับคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกในแต่ละวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามวิธีการคานวณ
ที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด threshold ข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็น
เหมาะสม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มี อานาจอื่น ทั้งนี ้ ใน
กรณีท่บี ริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะถือว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
อัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการ
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ถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีท้ างเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่กาหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ
หรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
โดยจะไม่ต่ากว่าระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครอง ที่กาหนดในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการ
การใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนัน้
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและหรือสภาพตลาดของ
ทรัพ ย์สิน และหรือ ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย (commission) และหรือ ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือ ภาษี และหรืออากรแสตมป์ ที่
เกี่ยวข้อง และหรือ bid-ask spread และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ท ธิ ด ้ว ยสู ต รการค านวณที่ ส ะท้ อ นต้น ทุ น ในการซื ้อ ขายทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น รวม (swing pricing) (ถ้า มี ) หรื อ การเพิ่ ม
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี)
และสามารถใช้รว่ มกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณี ท่ีมีการใช้เครื่องมื อ Liquidity Fee นี ้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ต ามการใช้
เครื่องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี ้
ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รำยละเอียดเพิ่มเติม:
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กองทุ น รวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ liquidity fee บริษั ท จัด การอาจจะพิ จ ารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ
แนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัท
จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะถือว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
-

กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรกำรคำนวณทีส่ ะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ 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
และสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการ
แก้ไขเปลี่ ยนแปลงให้ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นทราบ ผ่ านช่ องทางตามที่ บริษั ท จัดการเห็ นสมควร โดยการใช้เครื่องมื อชนิ ดหนึ่ ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มี อานาจอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณี
ที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิท ธิ ท่ีจะถื อว่ากองทุน นีม้ ี ก ารใช้เครื่องมือ นีด้ ้วย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุน นีจ้ ะต้องปฏิ บัติ ตามหลัก เกณฑ์เงื่อนไข ที่ก องทุน
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
โดยบริษั ท จัดการอาจพิ จารณาใช้ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing โดยมีห ลักการในการพิ จารณาเป็ นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี ้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
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2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ หรือขายทรัพ ย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือภาวะ
สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี)
และหรือภาษี และหรืออากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้
หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่อง
ของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ี
กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้รว่ มกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตราหรือเปลี่ยนแปลง swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาค่าซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการ
ใด ๆ ที่ได้ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่า
เช็คค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนสุทธิ ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บ ริษัทจัดการ
กาหนด โดยที่มูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุ น (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
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ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีท่บี ริษัทจัดการกาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่ อกองทุน ปลายทางมี การใช้ Swing Pricing บริษั ทจัดการอาจจะพิจารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ
แนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัท
จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะถือว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนี ้ดว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด

-

กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนทีส่ ะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบัน บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจ
พิจารณาเลือกใช้เครือ่ งมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัด
และสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการ
แก้ไขเปลี่ ยนแปลงให้ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นทราบ ผ่ านช่ องทางตามที่ บริษั ท จัดการเห็ นสมควร โดยการใช้เครื่องมื อชนิ ดหนึ่ ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณี
ที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิท ธิ ท่ีจะถื อว่ากองทุน นีม้ ี ก ารใช้เครื่องมือ นีด้ ้ วย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุน นีจ้ ะต้องปฏิ บัติ ตามหลัก เกณฑ์เงื่อนไขที่ก องทุน
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
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หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ 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
ค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษี และหรืออากรแสตมป์ ที่
เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ
ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่
มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. การกาหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการ
จะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาด
ของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่
อาจส่งผลต่อสภาพคล่ องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี ้ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการ
การใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาค่าซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ การใช้เครื่ อ งมื อ ADLs ในวัน ท าการนั้น ทั้งนี ้ บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะไม่ เปลี่ ย นแปลงการด าเนิ น การใด ๆ ที่ ได้
ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้
นัน้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ ่ีทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกาหนดไว้ รวมถึงบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากาหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่จี ะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการ
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เรียกเก็บเฉพาะรายที่ทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกาหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. การเรียกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่สดั 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 นไปตามวิธีท่บี ริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีท่มี ีการใช้เครื่องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่ อาจเกิดขึน้ กับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุน ในกองทุนต่ อไป เครื่องมือนีไ้ ม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
กองทุ น รวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมี การใช้ ADLs บริษั ทจัดการจะพิจ ารณาดาเนิน การให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิ
ของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีท่บี ริษัทจัดการจะพิจารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถื อว่า
กองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนี ้ดว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศ
ปลายทางกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด

• กำรกำหนดเงือ่ นไขหรือข้อจำกัดในกำรรับคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
- ระยะเวลำทีต่ ้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
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กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่ำเกินกว่ำ : 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษทั จัดกำรล่วงหน้ำเป็ นเวลำ : 3 วันทาการ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี ้ บริษั ทจัดการจะเป็ นผู้ใช้
ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้
เงื่อนไข ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้
และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิด
หนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
เนื่องจากการแสดงข้อมูลใน “ระบบบริหารจัดการกองทุนรวม” ของสานักงาน ก.ล.ต. (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565) สามารถแสดง
ข้อมูลได้เพียง “เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่ำ : ….% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา: …วันทาการ" แต่เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนดสาหรับการใช้ notice period นี ้ คือ “เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่า ตั้งแต่ 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันทาการ”
ดังนัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะใช้เงื่อนไขที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมนีเ้ มื่อจะใช้ notice period
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
หรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติข องสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้
บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จะถื อ ว่า กองทุน นี ้มี ก ารใช้เครื่อ งมื อ นี ้ด ้ ว ย โดยรายการซื อ้ ขายของกองทุ น นี ้จ ะต้อ งปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้
เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. กรณีท่ี 1: ในกรณีสถานการณ์ปกติ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการขายคืนหน่วยลงทุนมูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนตามวิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการอาจกาหนดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไข
Notice period เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
กรณีท่ี 2: ในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดของ
การขายคืนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไข Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกาหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครัง้ นัน้ ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทาง
อื่นที่บริษัทจัดการกาหนด โดยรายละเอียด Notice period ในกรณีท่ี 2 นี ้ อาจแตกต่างจากกรณีท่ี 1 ทัง้ นี ้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจ
อื่น

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

หน้า 49

ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม
2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ โดยในกรณี ท่ีมีการใช้ Notice
period และมีเหตุท่ีทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย แนวทางในการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิกับคาสั่งที่ได้
จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคาสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย และหากจะปฏิบัติเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
ประกาศแนวทางอื่นเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนีจ้ ะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่
มีอานาจอื่น
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีท่มี ีการใช้ Notice period และมีเหตุท่ที าให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิบตั ิกบั คาสั่งที่ได้จาก
Notice period นัน้ เช่นเดียวกับคาสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ
เครื่องมืออื่น ได้แก่ การกาหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ กาหนด (Liquidity Fee) การปรับ
มู ลค่ าทรัพ ย์สิ น สุ ทธิ ด ้วยสู ตรการค านวณที่ สะท้อนต้น ทุ น ในการซื ้อขายทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น รวม (Swing pricing) การเพิ่ ม
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs) การกาหนดเพดานการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน (Redemption Gate) การดาเนินการในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนีห้ รือตราสารที่
ลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ดว้ ยราคาที่เหมาะสม (Side pocket) การระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (Suspension of
Dealings) และเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนที่มีระบุในรายละเอียดโครงการและหรือ
หนังสือชีช้ วนกองทุนนี ้ และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลง Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
หรือเปลี่ยนแปลงไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ
ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Notice period อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษั ทจัดการอาจพิ จารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมี หลัก การในการพิจารณาเป็ น ไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่อง
ของตลาด และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผล
ต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนอยู่ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษทั จัดการสามารถจะพิจารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
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กองทุ น รวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่ อกองทุ นปลายทางมี การใช้ Notice period บริษั ท จัด การอาจจะพิ จารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทาง
ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือ
ว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่า งประเทศ
ปลายทางกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
-

เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดกำรจะใช้เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลำ : 30 วัน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบัน บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัด
และสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการ
แก้ไขเปลี่ ยนแปลงให้ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นทราบ ผ่ านช่ องทางตามที่ บริษั ท จัดการเห็ นสมควร โดยการใช้เครื่องมื อชนิ ดหนึ่ ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณี
ที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิท ธิ ท่ีจะถื อว่ากองทุน นีม้ ี ก ารใช้เครื่องมือ นีด้ ้ วย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุน นีจ้ ะต้องปฏิ บัติ ตามหลัก เกณฑ์เงื่อนไขที่ก องทุน
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ขั้นต่ า ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียด
วิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณที่บริษัทจัดการ
กาหนด
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3. ในกรณีท่บี ริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ท่ไี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะ
ใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของ
กองทุน มี ค่ าเท่ ากับ หรือมากกว่า Gate threshold ที่ บ ริษั ท จัด การกาหนด โดยที่ มูลค่ าซื อ้ ขายหน่ วยลงทุน สุท ธิ ของกองทุน
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 คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั่ง
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้มีการยกเลิกคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ
โดยหากจะเปิ ดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่ บริษัท
จัดการกาหนด
7. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
8. ในกรณีท่มี ีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดการอาจใช้รว่ มกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Gate threshold และหรือ Gate period ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และหรือไม่เกิน Gate period ที่ระบุในโครงการ
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีท่บี ริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการแตกต่างจากกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น กรณีมี คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ค้างอยู่จากการใช้ Redemption Gate โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่คา้ งอยู่ในรายการ
และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชกั ช้า เป็ นต้น
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่เี กิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ
โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซื อ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือ
ความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล่องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม และ
หรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อ
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนอยู่ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
อาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ท่ไี ม่ปกติดว้ 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
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ
แนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัท
จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะถือว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
-

กำรดำเนินกำรในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนี้หรือลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปั ญหำ
ขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ด้วยรำคำทีส่ มเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุ น
ประเภทสถาบัน

-

กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งทีร่ ับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทาการ
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้องระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณี เกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุ น
(suspension of dealings) ได้ด ้ว ยเหตุ อื่ น ใดดัง ต่ อ ไปนี ้ ซึ่ ง ไม่ เกิ น กว่ า กรณี ท่ี ป ระกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะ
เป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
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(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
2.อยู่ ในระหว่ า งด าเนิ น การเปลี่ ย นให้บ ริษั ท จัด การกองทุ น รวมรายอื่ น เข้า บริห ารจัด การกองทุ น รวมภายใต้ก ารจัด การของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การ
เงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุน
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1. ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2. ส่วนที่ 2 ข้อ 1
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน
5 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนีก้ ึ่งทุน หรือศุกกู ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
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 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ
SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู้ อกตราสาร
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มกี ารเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซือ้ ขายใน SET
หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งหุน้ ของบริษัทดังกล่าวซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET
หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุท่ีอาจทาให้มกี ารเพิกถอนหุน้ ออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือศุกกู ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือ
เป็ 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 ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี ้
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 ษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1
– 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1)10% หรือ
(2)นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

regulated Market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ 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 ที่จด
ทะเบียนซือ้ ขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ น
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้วแต่
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
อัตราใดจะสูงกว่า
(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 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั 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

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชีเว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ
< 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุ
กองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี ้
เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
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ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ
securities lending หรือ derivatives)

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MFสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสาร
ได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน ศุกกู หรือตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
3 reverse repo
4 securities lending
5 total SIP ซึ่งได้แก่
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกัน
ไม่เกิน 15%

5.2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนีก้ ึ่งทุน ศุกกู หรือตราสาร Basel III ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่
ตัวตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารที่ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment
grade/unrated)
6 derivatives ดังนี ้
6.1 hedging limit :
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
7 หน่วย CIS ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
ไม่เกิน 20%
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรทีล่ งทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตรำส่วน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึง่
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน ตราสาร Basel
III และ ศุกกู ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
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2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability)* ของผูอ้ อก
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
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ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
หรือตราสารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)

อัตรำส่วน
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป
และในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารไม่มหี นีส้ ินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ี
ผูอ้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filingในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี ู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตรา
สารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
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) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ผี อู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั้ โดย
เป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
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ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตรำส่วน
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
**รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

(2) การลงทุนใน หน่วยลงทุนของ MF อื่น ที่ บลจ.เดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบใน
การดาเนินการ
ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม* (ร้อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุน)
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ
1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้ หมดที่
ประมำณกำรได้
KKP GNP
KKP GNP-SSF
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)
KKP GNP
KKP GNP-SSF
1.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
(Trustee Fee)
KKP GNP
KKP GNP-SSF
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(Registrar Fee)
KKP GNP
KKP GNP-SSF
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้ หมดที่
ประมำณกำรไม่ได้
2.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็ นต้น ***
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
KKP GNP
KKP GNP-SSF
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

อัตรำ
ตำมโครงกำร**

เรียกเก็บจริงรอบปี **
เรียกเก็บจริงรอบปี **
1 ธ.ค. 61 – 30 พ.ย. 62 1 ธ.ค. 62 – 30 พ.ย. 63

เรียกเก็บจริงรอบปี **
1 ธ.ค. 63 – 30 พ.ย. 64

1.747

1.747

1.747

-

-

0.256

1.605
-

1.605
-

1.605
0.114

0.035

0.035

0.035

-

-

0.035

ไม่เกิน 0.5350

0.107
-

0.107
-

0.107
0.107

ไม่เกิน 4.8150

0.005

0.004

0.003

ตามที่จ่ายจริง

0.005

0.004

0.003

1.752

1.751

1.750

-

-

0.259

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 4.8150

ไม่เกิน 2.6750

ไม่เกิน 0.1070

ไม่เกิน 4.8150
ตามที่จ่ายจริง
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน***,**** (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ

อัตรำ
ตำมโครงกำร**

เรียกเก็บจริงรอบปี **
1 ธ.ค. 61 – 30 พ.ย. 62

เรียกเก็บจริงรอบปี **
1 ธ.ค. 62 – 30 พ.ย. 63

เรียกเก็บจริงรอบปี **
1 ธ.ค. 63 – 30 พ.ย. 64

1.00

1.00

1.25

-

-

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

-

-

ยกเว้น

ยกเว้น
-

ยกเว้น
-

ยกเว้น
ยกเว้น

1.00

1.00
ยกเว้นเฉพาะกรณีที่
สับเปลี่ยนมาจาก KKP
GNP-H

1.25
ยกเว้นเฉพาะกรณีที่
สับเปลี่ยนมาจาก KKP
GNP-H

-

-

ยกเว้น

50 บาท ต่อ 1 รายการ

50 บาท ต่อ 1 รายการ

50 บาท ต่อ 1 รายการ

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(Front-end Fee)
KKP GNP
KKP GNP-SSF
2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(Back-end Fee)
KKP GNP
KKP GNP-SSF
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(Switching Fee)
- กรณีเป็ นกองทุนต้นทาง (Switch Out)
KKP GNP
KKP GNP-SSF

ไม่เกิน 2.00

ไม่เกิน 2.00

ไม่เกิน 2.00

- กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง (Switch In)
KKP GNP

ไม่เกิน 2.00

KKP GNP-SSF
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
KKP GNP

50 บาท ต่อ 1 รายการ

KKP GNP-SSF
ยกเว้น
* การคานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน บริษทั จัดการจะคานวณจากมูลค่า ทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เกิดขึน้ ในวันทาการนัน้
** ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน และภาษีดงั กล่าวจะถือเป็ นภาระของกองทุน
*** ค่าใช้จ่ายอื่น ที่แต่ละรายการมีมลู ค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีมลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขนึ ้ ไป บริษัทจะเปิ ดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็ นรายการ
ต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และรายการใด ๆ ที่มีมลู ค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจะรวมค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไว้เป็ นรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และแสดงไว้เป็ นรายการสุดท้าย
**** โดยค่าธรรมเนียมอาจเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผูล้ งทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั มูลค่าการซือ้ หน่วย
ลงทุนในแต่ละครัง้ หรือการกาหนดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแต่ละราย โดยบริษัทจัดการ
อาจจะพิจารณานาค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางส่วนหรือทัง้ หมดเข้าเป็ นรายได้ของกองทุนรวม
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดโครงการในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ”
2) บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการที่ จะปรับ เพิ่ ม อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มดังกล่ า วข้า งต้น โดยไม่ ถื อ ว่ า เป็ น การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การในอัต ราไม่ เกิ น
ร้อ ยละ 5 ของอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า ว หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้ ง นี ้ เป็ นไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายละเอี ย ดโครงการ หรื อ
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
3) กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-SSF) เปิ ดให้บริการ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564
• รำยละเอียดกำรลงทุน

• รำยละเอียดกำรกู้ยืมเงินและกำรขำยโดยมีสัญญำซือ้ คืน
- ไม่มี –
• รำยละเอียดกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
- ไม่มี –
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• รำยละเอียดกรณีลงทุนในตรำสำรหนีท้ มี่ ีสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง
- ไม่มี –
• รำยงำนสรุ ปจำนวนเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ เงินฝำก หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ ึ่งทุน

•

รำยละเอียดและอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือของตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำก หรือตรำสำรกึง่ หนีก้ งึ่ ทุน ทีก่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ น
รำยตัว
- ไม่มี –

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

หน้า 63

คำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือ

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C

D

สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Tris Rating
คำอธิบำยกำรจัดอันดับเครดิตตรำสำรหนีร้ ะยะกลำง
คำอธิบำยกำรจัดอันดับเครดิตตรำสำรหนีร้ ะยะสั้นมีอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี
และยำวมีอำยุตั้งแต่ 1 ปี ขึน้ ไป
อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าที่สดุ ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถใน T1 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง
การชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมาก
ในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองจากการผิดนัดชาระ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
หนีท้ ี่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั อันดับเครดิต
มีความเสี่ยงต่ามาก ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบีย้
ในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้าน
และ
การผิดนัดชาระหนีท้ ี่สงู ยิ่งขึน้
คืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
T2 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง
ธุรกิจ
ในระดับ ดี และมีความสามารถในการช าระหนีร้ ะยะสั้นในระดับ ที่น่า
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
พอใจ
มี ค วามเสี่ ย งในระดับ ต่ า ผู้อ อกตราสารหนี ้มี ค วามสามารถในการช าร ะ T3 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่ยอมรับ
ดอกเบี ้ ย และคื น เงิ น ต้ น ในเกณฑ์ สู ง แต่ อ าจได้ รับ ผลกระทบจากการ
ได้
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิต T4 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ที่ค่อนข้างอ่อนแอ
ที่อยู่ในระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จดั โดย Tris Rating เป็ นอันดับเครดิตตราสาร
มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระ
หนีใ้ นตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชาระหนีข้ องผูอ้ อกตรา
ดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยน
สารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชาระหนีจ้ ากสกุลเงินบาทเป็ น
แปลงทางธุรกิ จ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี ค วาม
สกุลเงินตราต่างประเทศ
สามารถในการชาระหนีอ้ ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูง
นอกจากนี ้ Tris Rating ยังก าหนด “แนวโน้ม อัน ดับ เครดิ ต ” (Rating
กว่า
Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็ นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิ ตของผู้
มี ค วามเสี่ ย งในระดับ สู ง ผู้อ อกตราสารหนี ้มี ค วามสามารถในการช าระ
ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึง
ดอกเบี ้ย และคื น เงิ น ต้น ในเกณฑ์ ต่ า กว่ า ระดั บ ปานกลาง และจะได้รับ
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทาง
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อ มอื่ นๆ
ธุรกิจในอนาคตของผูอ้ อกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชาระ
ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนีอ้ ยู่ในเกณฑ์ที่ไม่
หนี ้ ทั้งนี ้ แนวโน้ม อันดับ เครดิตที่ อ อกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทีย บเท่ ากับ
เพียงพอ
ความสามารถในการชาระหนีข้ องหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้ม อันดับเครดิตแบ่ ง
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระ
ออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
ดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมดความสามารถหรือความ
Positive หมายถึง
อันดับเครดิตอาจปรับขึน้
ตั้ ง ใจในการช าระหนี ้ไ ด้ต ามการเปลี่ ย นแปลงของสถานกาณ์ ท างธุ ร กิ จ
Stable หมายถึง
อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
Negative หมายถึง
อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
มี ค วาม เสี่ ย งใน การผิ ด นั ด ช าระหนี ้ สู ง ที่ สุ ด ผู้ อ อกตราสารห นี ้ ไ ม่ มี
Developing หมายถึง
อันดับเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง
ความสามารถในการชาระดอกเบี ย้ และคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน
หรือไม่เปลี่ยนแปลง
โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอือ้ อานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนีไ้ ด้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผูอ้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถชาระ
ดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด

อันดับเครดิตจำก AA ถึง C อำจมีเครื่องหมำย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ำย
่
เพือจำแนกควำมแตกต่ำงของคุณภำพของอันดับเครดิตภำยในระดับเดียวกัน
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สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Fitch Rating
คำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระยะยำว
คำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระยะสั้น
สำหรับประเทศไทย
สำหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้น สู ง สุ ด ของอัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนีจ้ ะมอบให้กบั อันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตรา
สารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตรา
สารทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ สูงมากเปรียบเทียบกับผูอ้ อก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขัน้ นีต้ ่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตรา
สารอื่ น ที่ ไ ด้รับ การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ขั้น สูงสุด ของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็ นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนีไ้ ด้
ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ ากกว่า
ตราสารหนีอ้ ื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ที่สงู กว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่าเมื่อ เปรียบเทียบ
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 งระดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้น ต่ าอย่ างมี นัย ส าคัญ เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับ ผู้อ อกตราสารหนี ้อื่ น ๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนีแ้ ละข้อผูกพันทางการเงิน
ยังคงเป็ นไปได้ในปัจจุบนั แต่ความมั่นคงยังจากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการช าระหนีต้ ามกาหนด
อย่างต่อเนื่องเท่านัน้ และความสามารถในการชาระหนีต้ าม
กาหนดอย่างต่อเนื่องนัน้ ไม่แน่นอนขึน้ อยู่กับสภาวะที่เอือ้ ต่อ
การดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ ต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถใน
การปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กับสภาวะที่เอือ้ ต่อ
การดาเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี ้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กร
หรือตราสารหนีซ้ ่งึ กาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี ้ ในปัจจุบนั

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

F1 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารตรงตาม
กาหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสารหรือ ตราสารอื่ นๆในประเทศไทยภายใต้
อันดับความน่าเชื่อถือนีจ้ ะมอบให้สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะ
กาหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความ
น่าเชื่อถือที่กาหนด
F2 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลา
ในระดับ ที่ น่ าพอใจเมื่ อ เปรีย บเที ย บกับ ผู้อ อกตราสารหนี ้อื่ น ในประเทศเดี ยวกัน
อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่ อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สงู กว่า
F3 (tha)แสดงถึงระดับ ความสามารถในการช าระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กาหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่น
ในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาระหนีด้ ังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึน้ ไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารที่ได้รบั
การจัดอันดับที่สงู กว่า
B (tha) แสดงถึงระดับ ความสามารถในการช าระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาที่ ไ ม่ แ น่ น อนเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้อ อกตราสารอื่ น ในประเทศไทย
ความสามารถในการชาระหนีด้ งั กล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสัน้
C (tha) แสดงถึงระดับ ความสามารถในการช าระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาที่ ไ ม่ แ น่ น อนสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้อ อกตราอื่ น ในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กับสภาวะที่เอือ้ ต่อการ
ดาเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้
D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนีท้ ี่ได้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้
หมำยเหตุ ป ระกอบกำรจั ด อันดั บ ควำมน่ ำเชื่อถื อในระยะยำว ในระยะสั้ น ส ำหรั 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 การระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถืออันดับ
“AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ากว่า “CCC (tha)”
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญ ญาณการปรับ อันดับ ความน่าเชื่ อ ถือ (Rating Watch) : สัญ ญาณการปรับ อันดับ
ความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็ นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
อันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าว
อาจระบุเป็ น “สัญ ญาณบวก” ซึ่ งบ่ งชี ้แนวโน้ม ในการปรับ อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ให้สูงขึ น้
“สัญ ญาณลบ” จะบ่ งชี แ้ นวโน้ม ในการปรับ อันดับ ความน่ าเชื่ อ ถือ ให้ต่าลง หรือ “สัญ ญาณ
วิวัฒ น์” ในกรณี ที่อันดับ ความน่ าเชื่ อ ถือ อาจจะได้รับ การปรับ ขึน้ ปรับ ลงหรื อคงที่โดยปกติ
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Moody’s Rating
คำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สดุ ที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู จัดอยู่ในกลุ่มที่มีพนื ้ ฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู พิจารณาว่าเป็ นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่า 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 ดับคุณภาพสูงที่สดุ ในอันดับนัน้ การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพปานกลางในอันดับนัน้ และการกากับ
ด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพต่าที่สดุ ในอันดับนัน้

• อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 1.34 เท่า
• ผลขำดทุนสูงสุดทีเ่ กิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown) = -28.55%
(ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็ นข้อมูลตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุนถึงวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี)

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
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ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX)
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ผลการดาเนินงานของกองทุน
• กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP GNP) ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ดั 3
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชีว้ ดั 2

Year to
Date
26.77%
28.31%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,749,943,496.49 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน 20.1300 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จดั ตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
15.48%
N/A
12.38%
12.74%
N/A
11.21%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

3.74%
2.80%

13.29%
11.06%

33.31%
32.83%

21.71%
16.93%

13.41%

11.97%

11.04%

13.14%

18.83%

15.93%

N/A

15.57%

10.88%

10.75%

10.03%

10.61%

18.23%

15.16%

N/A

14.81%

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%ต่อปี )
2554

2555

2556

2557

2558

กองทุนรวม

N/A

N/A

N/A

N/A

ตัวชีว้ ดั 3

N/A

N/A

N/A

N/A

2559

2560

2561

2552

2563

0.64% -1.43%

14.09%

-8.56%

17.65%

30.24%

0.05%

12.83% -10.15%

17.26%

16.15%

6.51%

ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A 11.17% 13.40% 7.68% 13.12% 11.53%
27.14%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A 13.45% 12.54% 6.51% 11.87% 10.16%
27.40%
ตัวชีว้ ดั
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ดัชนี: MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน
เป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4 หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินแรกตัง้ แต่วนั ที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิด
หน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
5 หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ท่เี ลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการ
สุดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
หมำยเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 4 ธันวาคม 2558
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• กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-SSF) ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน
2564

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ดั 3
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชีว้ ดั 2

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,352,586.96 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน 20.1301 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จดั ตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน
N/A
N/A
-1.11%
N/A
N/A
-0.86%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.24%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

11.67%

Year to
Date
N/A
N/A

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%ต่อปี )
2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2552

2563

กองทุนรวม

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ตัวชีว้ ดั 3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ตัวชีว้ ดั
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ดัชนี: MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน
เป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4 หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินแรกตัง้ แต่วนั ที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิด
หน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
5 หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ท่เี ลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการ
สุดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
หมำยเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 4 ธันวาคม 2558 (เปิ ดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)
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ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account)
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลังการ
เสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธีปฏิบตั ิท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้
ปวงแล้ว ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สานักงานของบริษัท
จัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี ้
(1) มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า:
เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน ที่ผูล้ งทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างสัญญา ซึ่ง
แบบประกันชีวิตควบการลงทุนนีม้ ีค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้ การสั่งซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน จานวนหน่ว ย
ลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่ว ยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ซึ่งอาจแตกต่างจาก
การซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้า
ประกันที่ได้รบั อนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยสามารถชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็ค
ส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกา หนด
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้
วิธีการชาระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผูล้ งทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดย
ระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
จะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารและได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว และเมื่อรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเสร็จสิน้
สมบูรณ์แล้ว ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ น
อย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
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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 ้
บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขั้นต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการกองทุน และ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เสร็จ
สิน้ สมบูรณ์แล้ว ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
ประกัน ชีวิตกาหนด โดยใช้แบบฟอร์ม ของบริษั ท ประกันชีวิต ระบุจานวนขั้นต่ า ตามเงื่อ นไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สาหรับผู้ลงทุนที่ซื อ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวัน
ทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงิ น
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษัทจัดการให้กับผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด
หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ใ น
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(3.2) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืน
หน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตาม
อัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขั้นต่าที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุ ปค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยัน
การสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกั นชีวิตกาหนด ทั้งนี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออก
เอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
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(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจานวน
ขัน้ ต่าจานวนเงินคงเหลือขัน้ ต่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง)
เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชี วิต
และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งกาหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั่งที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุน
เปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ให้มีสดั ส่วน
การลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทัง้ นี ้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นเป็ นไปตามที่
กาหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กบั บริษัทประกันชีวิต
แต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกั นชีวิต
ควบการลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณี ท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขัน้ ต่าที่บริษัทประกัน
ชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ัดส่งใบยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันที่ได้
ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด สาหรับกรณีการสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับ
สัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็ นรายปี
ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตาม
ช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
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(6) การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัท
ประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตเข้าถึงข้ อมูล
นัน้ ได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดาเนินการจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิ ตควบการลงทุนต่อไป
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดง
ฐานะการเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถาน ะ
การเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษทั ประกันชีวติ ได้ตามเงื่อนไข
ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดั ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนโดยตรง
(7) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่แี ตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนปกติท่ซี ือ้ หน่วยลงทุนของกองทุ น
นีเ้ พียงอย่างเดียว ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี ้
(7.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
(7.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
(7.3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิต จะทาหน้าที่เป็ 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
(7.7) สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิ ตที่เสนอขายโดยบริษัทประกัน
ชีวิตนัน้
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทัง้ ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของฝ่ ายขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.9) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รบั คาแนะนาเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบ
คาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุ น
เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
(7.11) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซือ้ กรมธรรม์ รวมทัง้ การซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
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(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกาหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิ ทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สานักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทั้งนี ้ กรณี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัท
ประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้บริการสั่งซือ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสาหรับบริษัทประกั น
ชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ สาหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น (ตามคาจากัดความตามในหนังสือชีช้ วนส่วนโครงการนี)้ โดยหากจะเปิ ดให้บริการ
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วันทีร่ วบรวมข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2565
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ข้อมูลเพิ่มเติม
คำจำกัดควำม / คำนิยำม :
โครงการ
กองทุน/กองทุนรวม
หน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ
กองทุนหลัก
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์
วันทาการ
วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
คาเสนอซือ้

แก้ไขราคาย้อนหลัง
การชดเชยราคา
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หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
หมายถึง กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ชนิด คือ
1.หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (ชื่อย่อ : KKP GNP)
2.หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : KKP GNP-SSF)
หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
หมายถึง กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนนาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน
หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุนรวม
หมายถึง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั อนุญาตให้ทาการ
ซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายถึง วันเปิ ดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
หมายถึง วันทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งเป็ นวันทาการปกติของ
บริษัทจัดการและของกองทุนหลัก วันทาการของประเทศที่กองทุนลงทุน และวันทาการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และรวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
การติดต่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการที่คานวณ
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายนัน้ บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายนัน้ หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
หมายถึง คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทั่วไปที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้อง
ปฏิบตั ิตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ
หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องโดยแก้ไขราคา
ย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบนั
หมายถึง การเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ือ้ หรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
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กับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องแทนการเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุน
กิจการ
กลุ่มกิจการ
อันดับความน่าเชื่อถือ
อันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment
grade)

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
สมาคม

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ข้อผูกพัน

บริษัทประกันชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิต
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หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซือ้ ขายใน
ศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือบริษทั มหาชน จากัด
หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่สี ภาวิชาชีพบัญชี
กาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
หมายถึง สัญลักษณ์ท่ใี ช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือที่แต่ละสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับ
จากสานักงาน กาหนดว่าเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือที่ผลู้ งทุนสามารถลงทุนได้ ซึง่ เป็ นอันดับ
ความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้รบั การจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สิน เว้นแต่ในกรณีท่ไี ม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
กองทุนจะใช้ (1) อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหรือคู่สญ
ั ญา โดยในกรณีท่ผี อู้ อกหรือ
คู่สญ
ั ญาเป็ นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ให้หมายความรวมถึงอันดับความ
น่าเชื่อถือสนับสนุน (support credit) ซึง่ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจาก
แนวโน้มที่ธนาคารดังกล่าวจะได้รบั การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อมีกรณีจาเป็ น
หรือ (2) อันดับความน่าเชื่อถือของผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ า้ ประกัน
หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบัน
การเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั อนุญาตและจดทะเบียน
กับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม
หมายถึง บริษัทประกันชีวติ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวติ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกันชีวิต และได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่วยลงทุนภายใต้
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็ น
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน โดยให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นใดที่อาจดาเนินการดังกล่าวแทนหรือใน
นามของบริษัทประกันชีวิตได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รบั การอนุมตั จิ ากนายทะเบียนสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวติ หรือหน่วยงานที่มี
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อานาจ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

หมายถึง กรมธรรม์ท่บี ริษัทประกันชีวิตออกให้ผเู้ อาประกันภัย เพื่อเป็ นหลักฐานว่าผูเ้ อา
ประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีการทาสัญญาประกันชีวติ และสัญญาการลงทุนใน
หน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่าผูเ้ อาประกันภัยจะชาระค่าเบีย้ ประกันชีวติ ให้แก่บริษัทประกัน
ชีวิตสาหรับการให้ความคุม้ ครองต่อการมรณะ หรือการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผูเ้ อา
ประกันจะชาระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกันชีวิต
ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบ หมายถึง ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ซึ่งเบีย้ ประกันส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดนามาลงทนใน
การลงทุน
กองทุนรวม โดยโอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนในส่วนของกองทุนจะขึน้ อยู่กบั ผลการ
ดาเนินงานของกองทุนนัน้
หน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์
หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ขายควบคู่ไปกับการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตใน
รูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
มติพิเศษ
หมายถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติเสียงข้างมาก
หมายถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
หมายถึง กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.เกียรตินาคินภัทร
จัดการ
กองทุนรวมเพื่อการออม
หมายถึง กองทุนรวมที่มีวตั ถุประสงค์ ในการส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้ งทุนซึง่ จัดตัง้
ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และให้หมายความรวมถึงกองทุน
รวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการออม
ระยะยาวของผูล้ งทุนตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว ทัง้ นี ้ เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว
เท่านัน้ กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก :
1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- ช่องทางการบริการอื่นใดที่บริษทั จัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม

2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
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บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่มี ีถ่นิ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่นิ ที่อยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัท
จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่กล่าวมา
ข้างต้น
อนึ่ง ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวตามข้อ 5.1 เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่
ผูส้ นใจลงทุน/ผูจ้ องซือ้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผสู้ นใจลงทุน/ผูจ้ อง
ซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริม่ ให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน:
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) จะจัดส่งหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผลู้ งทุนควรทราบพร้อมกั บใบ
คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณี
ยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) ให้ผทู้ ่สี นใจลงทุน บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษั ท
จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ ใบ
คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณี
ยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) ได้ท่ีท่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทุกวัน
ในเวลาทาการ
การเปิ ดบัญชีกองทุน:
ผูจ้ องซือ้ จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุน
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี ้
(1) กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
(2) กรณีนิติบคุ คล
ก) สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจได้ลงนามและประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้า
มี) เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และหรือ ผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
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ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผมู้ อี านาจลงนามแทนนิติบคุ คลไม่ได้เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวง
พาณิชย์ออกให้
จ) สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
(3) กรณีบญ
ั ชีรว่ ม (ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 4 คน)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้องของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละราย
บริษัทจัดการกาหนดให้ผใู้ ช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนและเป็ นผูม้ ีสิทธิท่จี ะได้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปั น ผล
รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็ นผูถ้ ือหน่วยที่มีช่อื ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เท่านัน้ ในกรณีท่มี ีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะดาเนินการจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ เป็ น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (แต่ทงั้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมตั ิเปิ ดบัญชีรว่ มข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย)
ซึ่งในกรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการจะทาการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใ นการ
อนุมตั ิการดาเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็ นผูก้ าหนดขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้ การดาเนินการพิสจู น์ทราบความมี
ตัวตนของลูกค้าเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่กี่ยวข้อง หากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สาหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะถือเอา
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีเป็ นหลัก หรือใบคาขอเปลีย่ นแปลงข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็ นอย่างอื่น
หากข้อมูลของชุดคาขอเปิ ดบัญชีท่บี ริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน อาจรวมถึงกรณีท่ี
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้
รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผูจ้ องซือ้ บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ดาเนินการเปิ ดบัญชีกองทุน
ให้แก่ผจู้ องซือ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี หรือเอกสารอืน่ ๆ ในการเปิ ดบัญชี โดยถือว่าได้รบั มติ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชีช้ วนตามรอบปี
บัญชีหรือในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่ บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิม่ เติม สามารถทา
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
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2.2 วิธีการจองซือ้ หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรก:
2.2.1 บริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน:
เมื่อผูจ้ องซือ้ เปิ ดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ภายในระยะเวลาเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตัง้ แต่เวลา
8.30 – 16.30 น. โดยจะต้องจองซือ้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่ามูลค่าการสั่งซือ้ ขัน้ ต่าตามที่บริษัทจัดการกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในการจองซือ้ แต่ละครัง้ ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีใน
เรื่อง “การเปิ ดบัญชีกองทุน” และ ชาระเงินค่าจองซือ้ จนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยผูจ้ องซือ้
สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น การชาระเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ เป็ นต้น โดย
เช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ท่สี ่งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบัญชีจองซือ้
หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ ซึง่ หากมีดอกเบีย้ รับ หรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึน้ ในบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นผลประโยชน์ของกองทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แล้ว
ในกรณีท่ผี ลู้ งทุนไม่ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือทารายการซือ้ หน่วย
ลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะไม่
ดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว
นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้
โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รบั จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทจัดการเพื่อชาระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนีใ้ นช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้
โดยในวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชาระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุน หรือ
สับเปลี่ยนมายังกองทุนนีไ้ ด้เฉพาะกรณีท่กี องทุนต้นทางเป็ นกองทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และภายหลังจากที่ได้รบั
ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนจากผูจ้ องซือ้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะมอบสาเนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
และสาเนาคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ผจู้ องซือ้ เป็ นหลักฐาน ทัง้ นี ้ การจองซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าจองซือ้
หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุน
ของผูจ้ องซือ้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ในกรณีท่ธี นาคารปฏิเสธการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟต์ หรือเช็คหรือดราฟต์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการจองซือ้ นัน้ และแจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
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ผูจ้ องซือ้ ที่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซือ้ ไม่ได้ เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ
ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูจ้ องซือ้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี ) ให้แก่ผสู้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่สี ามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผูจ้ องซือ้ ตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บ ริษัท
จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มกี ารส่งคาสั่งซือ้ ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น
นัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทาง
โทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะถือว่า ผูจ้ องซือ้ ได้ให้ความเห็นชอบ
กับผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็ก ทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุน การขาย
หรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีท่บี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื อ้ คืนได้แจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบถึง
ความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูจ้ องซือ้ รวมถึงกรณีท่ผี จู้ องซือ้ ที่ยงั ไม่ กรอก
เอกสาร/แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสีย่ งของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
และจะไม่ดาเนินการหรือทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้
2.2.2 อินเตอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้มีบริการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
และ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต:
โดยผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มคี วามประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนด และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมลงนามใน
แบบฟอร์มคาขอใช้บริการและหนังสือขอให้หกั บัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คาขอใช้บริการและหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ท่บี ริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน บริษัทจัดการจะจัดทาและจัดส่งรหัสประจาตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทารายการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตไปยังที่อยู่ท่ตี ดิ ต่อได้ตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับจากบริษัทจัดการได้รบั คาขอดังกล่าว ผูถ้ ือรหัส
ประจาตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีท่บี คุ คลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุนทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในวันทาการซือ้ ขายนัน้ และการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายหลังเวลาที่กาหนดหรือในวันหยุดทาการซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วย
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ลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” นี ้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกาหนด
2.3 การคืนเงินค่าจองซือ้ แก่ผจู้ องซือ้
(1) บริษัทจัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าของจองซือ้ /สั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ในการเสนอขายครัง้ แรกไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีท่บี ริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่
สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดาเนินโครงการ
ต่อไปได้ หรือเป็ นบุคคลหรือนิติบคุ คลที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถจัดตัง้ กองทุนได้ หรือไม่สามารถนากองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) กรณีกองทุนรวมมีจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุน หรือไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือ
ระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาหลักทรัพย์ท่กี องทุนสามารถลงทุนได้
อย่างเหมาะสม
2) กรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
3) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืน ให้
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซื อ้ ได้ระบุไว้ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัท
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 ม่วา่ ในกรณีใด ๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ และผลประโยชน์ท่เี กิดขึน้ แล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รบั เงิน
ค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง และผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหาย
ใด ๆ ทัง้ สิน้
ทัง้ นี ้ ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
2.4 เงื่อนไขการจองซือ้ หน่วยลงทุน
(1) ในการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั ตัง้ โดยบริษัทจัดการเพื่อสั่ง ซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนีก้ บั บริษัทจัดการไม่ได้
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสั่งซือ้ /ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผู้
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จองซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะทาการติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดย
ข้อมูลการสั่งซือ้ ในลาดับก่อนหรือหลังนัน้ ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั่งซือ้ และทารายการซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ าว
เข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้ส่งั ซือ้ ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รบั
ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เต็มจานวนและครบถ้วนแล้ว
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจประกาศก าหนด ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบและตกลงให้ บ ริ ษั ทจั ดการสามารถเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (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 รับ 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 ข้อ มู ล ข้า งต้น และเอกสารอื่ น ใด และ/หรื อ ตามที่ บ ริษั ท จั ด การร้อ งขอ ให้ แ ก่
กองทุน หลัก และ/หรือกองทุนต่ างประเทศ และ/หรือ คู่สัญ ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับกองทุน หลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ 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
กับ กองทุ น หลัก หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศหรื อ คู่ สัญ ญาต่ า งประเทศ โดยผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รับ ทราบว่ า มาตรฐานการคุ้ม ครองข้อ มู ล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
(ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection
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ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี กี ารสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ซือ้ และที่สามารถจัดสรรให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ได้ (Pro Rata) และในกรณีท่จี านวนหน่วยลงทุนมีเศษ
เหลือน้อยกว่าจานวนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าที่กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
2.5 เงื่อนไขอื่น ๆ
1. เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี ้ ให้การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการ
กองทุนรวมของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นอันสิน้ สุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรและได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจานวนไม่มากพอที่จะทาให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่ อไป
(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผูล้ งทุน ไม่ได้เป็ นไปตามโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อการอนุมตั จิ ดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมสิน้ สุดลง ให้บริษัทจัดการดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ ผู้จองซือ้ อย่างเป็ นธรรม
และภายในระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5.2.4 เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซือ้ แก่ผจู้ องซือ้ ”
2. เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิม่ เติม สามารถทา
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก :
1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ,- ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่มี ีถ่นิ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่นิ ที่อยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัท
จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่กล่าวมา
ข้างต้น
อนึ่ง ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังล่าวตามข้อ 6.1 เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผสู้ นใจ
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ลงทุน/ผูส้ ่งั ซือ้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผสู้ นใจลงทุน/ผูส้ ่งั ซือ้ ทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.1 วันทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและ
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน:
บริษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทาการนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดย
ผูส้ นใจลงทุน/ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เอกสารอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้
ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ ทุกวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
ในกรณีท่วี นั 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 บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับ คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือทารายการซือ้ หน่วย
ลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิถือเป็ นการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายถัดไป หรือปฏิเสธการรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
และจะไม่ดาเนินการซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิม่ เติม วิธีการซือ้ และการชาระเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และ/หรือ จัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
2.2. วิธีการซือ้ และชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน:
(1) บริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน:
(1.1) ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้โดยจะต้องจองซือ้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่ามูลค่าการสั่งซือ้ ขัน้ ต่าตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด เว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ในการสั่งซือ้ แต่ละครัง้ ผูส้ ่งั ซือ้ ต้องกรอกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้องกับ
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษทั จัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และเอกสาร
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ประกอบการเปิ ดบัญชีในเรื่อง การเปิ ดบัญชีกองทุน โดยผูส้ ่งั ซือ้ สามารถชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
เช่น การชาระเป็ นเงินสด บัตรเครดิต เงินโอน คาสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สานักงานบริษัทจัดการ และ/หรือสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่รบั คาสั่งซือ้ เป็ นต้น โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวั นที่ท่ี
สั่งซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
(ก)ในกรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็คต่างสานักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ท่ไี ม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ในวัน
ทาการซือ้ ขายถัดจากวันที่ส่งั ซือ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผูส้ ่งั ซือ้ ทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายที่เรีย กเก็บเงินได้ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการที่เรียกเก็บเงินได้
(ข) ในกรณีท่ธี นาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้ นัน้ และแจ้งให้
ผูส้ ่งั ซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
(1.2) เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) แล้ว และหลังจากที่
ได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจากผูส้ ่งั ซือ้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะมอบสาเนาคาขอเปิ ดบัญชีก องทุน
และสาเนาคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ผสู้ ่งั ซือ้ เป็ นหลักฐานต่อไป ทัง้ นี ้ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่า
จองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่ วย
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 อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(1.5) ในกรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ของผูส้ ่งั ซือ้ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่สี ามารถยืนยัน
แหล่งที่มาได้ ผูส้ ่งั ซือ้ ตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีการ
ส่งคาสั่งซือ้ ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบั และ
เอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนจะถือว่าผูส้ ่งั ซือ้ ได้ให้ความเห็นชอบกับบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการดาเนินการตามข้อมูล
ที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขาย
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หรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีท่บี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้ผสู้ ่งั ซื ้อ/ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูส้ ่งั ซือ้ รวมถึงกรณีท่ผี สู้ ่ ังซือ้ ที่ยงั
ไม่กรอกเอกสารตามที่บริษัทจัดการกาหนด และ/หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่ บริษัท
จัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กาหนด บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะไม่ดาเนินการหรือทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้
(2) อินเตอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้มีบริการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต:
โดยผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มคี วามประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ท่บี ริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืน และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคาขอใช้
บริการและหนังสือขอให้หกั บัญชีดงั กล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะได้ดาเนินการจัดทาและจัดส่งรหัสประจาตัวผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อไป ผูถ้ ือรหัสประจาตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีท่บี คุ คลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว ทัง้ นี ้
เนื่องจากอาจมีกาหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจาตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุน 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/ข้อกาหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษทั จัดการกาหนด
(3) การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุนที่ประสงค์
จะลงทุนเป็ นรายงวด สม่าเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ:
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มคี วามประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผลู้ งทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็ นรายงวด สม่าเสมอ จะต้องกรอกคาขอใช้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ โดยสามารถดาวน์
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โหลดคาขอใช้บริการดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ท่บี ริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมลงนามในใบคาขอใช้บริการและ
หนังสือขอให้หกั บัญชีดงั กล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพื่อดาเนินการตามความประสงค์ของผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต่อไป
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้สมัครและเปิ ดใช้การซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการเรียบร้อ ยแล้ว
สามารถทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการดังกล่าวได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ให้เฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่
ได้ทาเรื่องหักบัญชีเงินฝากแล้วเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ
6 เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” นี ้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกาหนด
(4) ATM
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกให้แก่ผลู้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มขี อ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัท
จัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว

(5) โทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้
ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มขี อ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านโทรศัพท์: (6) ไปรษณีย ์
ผูล้ งทุนสามารถส่งใบคาสั่งซือ้ และหลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนโดยไปรษณียไ์ ด้ โดยผูล้ งทุนต้องจ่าหน้าซองถึงบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนต้องกรอกเอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัทจัดการให้ครบถ้วน และบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รบั ไปรษณียด์ งั กล่าว
เป็ นวันดาเนินการตามคาสั่ง
นอกจากนี ้ บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์ และเพิ่มช่องทางในการรับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์
เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
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จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและชาระเงินผ่านไปรษณีย:์ หมายเหตุเพิม่ เติมเรื่อง วิธีการซือ้ และชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน:
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในแต่ละช่องทางดังล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการการลงทุนแก่ผสู้ นใจลงทุน/ผูส้ ่งั ซือ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในแต่ละช่องทาง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทาการก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข
หรือปรับปรุง โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรือ่ งดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.3 ราคาขายหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (วันทารายการซือ้ หน่วยลงทุน) นัน้ เป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ จะได้รบั โดย ราคาขายหน่วยลงทุน จะคานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้
ขายหรือวันทาการซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ บวกด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึง่ บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.3. “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน" เว้นแต่ในกรณีท่ไี ม่สามารถนาค่าสั่งซือ้
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ :
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ ตามจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและได้รบั ชาระเงินเต็มจานวนแล้ว โดยคานวณจาก
จานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและได้รบั ชาระเงินเต็มจานวนดังกล่าว หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการคานวณ ตามเรือ่ ง
“ราคาขายหน่วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณีท่กี ารสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบียนไว้กบั สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดย
ข้อมูลการสั่งซือ้ ในลาดับก่อนหรือหลังนัน้ ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั่งซือ้ และทารายการซือ้ หน่ว ยลงทุนดังกล่าว
เข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้ส่งั ซือ้ ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รบั
ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เต็มจานวนและครบถ้วนแล้ว
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี กี ารสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ซือ้ และที่สามารถจัดสรรให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ได้ (Pro Rata) และในกรณีท่จี านวนหน่วยลงทุนมีเศษ
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เหลือน้อยกว่าจานวนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าที่กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจประกาศก าหนด ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบและตกลงให้ บ ริ ษั ทจั ด การสามารถเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจ
ร้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่ องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
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 รับ 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 ข้อ มู ล ข้า งต้น และเอกสารอื่ น ใด และ/หรื อ ตามที่ บ ริษั ท จั ด การร้อ งขอ ให้ แ ก่
กองทุน หลัก และ/หรือกองทุนต่ างประเทศ และ/หรือ คู่สัญ ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับกองทุน หลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุ คคลอื่น 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 แ ละ/หรื อ คู่ สั ญ ญ าต่ า งประเทศ และ/หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับ กองทุ น หลัก หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศหรื อ คู่ สัญ ญาต่ า งประเทศ โดยผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รับ ทราบว่ า มาตรฐานการคุ้ม ครองข้อ มู ล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุ นรวม
(ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษั ท
จัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ระบุไว้ในการเปิ ดบัญชีกองทุน หรือในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี)
(2) ในกรณีท่จี านวนเงินที่ระบุในคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ตามจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามที่บริษัทจัดการกาหนดเป็ นเกณฑ์
(3) กรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขาย ให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วย
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ลงทุนในวันทาการซือ้ ขายนัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามราคาขายหน่วยลงทุนตามหลักการคานวณตามเรื่อง
“ราคาขายหน่วยลงทุน” สาหรับกรณีท่ชี าระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีเดียวกันนีภ้ ายหลังเวลาที่ กาหนด หรือในวันหยุดทาการซือ้ ขาย
ให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
(4)ในกรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็คต่างสานักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ท่ไี ม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ในวัน
ทาการซือ้ ขายถัดจากวันที่ส่งั ซือ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผูส้ ่งั ซือ้ ทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายที่เรียกเก็บเงินได้ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการที่เรียกเก็บเงินได้
(5) ในกรณีท่ธี นาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้ นัน้ และแจ้งให้
ผูส้ ่งั ซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
(6) บริษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่มี ีถ่นิ ฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมถี ่ินที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มขี นึ ้ และดาเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่
กล่าวมาข้างต้น
2.5 การเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ :
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ ในวันทาการถัดจากวันทาการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวนัน้ โดยใช้หลักการคานวณตามเรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และเรื่อง “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ ” เว้นแต่เข้า
ข่ายกรณีตามเรื่อง “การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”
2.6 การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ และจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ รวมกันเกินจานวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซือ้ พร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยูต่ ามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro
Rata) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่ าขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
6.2.7 ข้อจากัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน:
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน โดย
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของ
กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยูก่ ่อนแล้วเป็ นสาคัญ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะรับหรือปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือ
ยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนในกรณีท่กี องทุนหลัก 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
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ลงทุนได้ตามปกติ ให้ผลู้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่น ๆ:
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซือ้ และการชาระเงินค่า
สั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะทาการจัดให้
มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้อย่างน้อย 7 วันทาการที่สานักงานของบริษทั จัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือผ่าน
ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
2. เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธี การอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิม่ เติม สามารถทา
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ วันหยุดทาการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทาการ
ของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซือ้ /ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุน
3. การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
1. ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ, - ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
อนึ่ง ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุน โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่ม
ให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
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- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ, - ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทาการนับแต่วนั จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่บี ริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน (ถ้ามี) ได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่มี ีถ่นิ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่นิ ที่อยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัท
จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่กล่าวมา
ข้างต้น
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึง่ (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุน
หนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนาไปชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
2.1 วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ท่บี ริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายและรับซือ้ คืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาในเรื่อง “วันและเวลาในการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุช่ือกองทุนต้นทาง ระบุจานวนเงินหรือจานวนหน่วย
ลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุช่ือกองทุนปลายทางที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน ตามที่บริษัทจัดการกาหนดให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน
และนาไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ให้แก่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่สี ามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่มกี ารส่งคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฎในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่
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ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับและบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการ
ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีท่บี ริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื อ้ คืนได้แจ้งให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดาเนินการหรือทารายการรับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจประกาศก าหนด ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบและตกลงให้ บ ริ ษั ทจั ด การสามารถเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับก องทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (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 รับ 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 ข้อ มู ล ข้า งต้น และเอกสารอื่ น ใด และ/หรื อ ตามที่ บ ริษั ท จั ด การร้อ งขอ ให้ แ ก่
กองทุน หลัก และ/หรือกองทุนต่ างประเทศ และ/หรือ คู่สัญ ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับกองทุน หลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ 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 ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับ กองทุ น หลัก หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศหรื อ คู่ สัญ ญาต่ า งประเทศ โดยผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รับ ทราบว่ า มาตรฐานการคุ้ม ครองข้อ มู ล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุ นรวม
(ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
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ผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection
(1) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
(ก) ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (SWITCHING OUT)” โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี ้ ภายหลัง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจานวนที่เป็ นไปตามมูลค่าขัน้ ต่า/
จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเรื่อง “การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
(ค) ในกรณีท่จี านวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ มากกว่าจานวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฎอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ตาม หากจานวนเงินที่คานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนาไปซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าตามข้อกาหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่นาเงินไปซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชาระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT
FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
(จ) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กบั บริษัทจัดการและ
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(2) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
(ก) สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (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 นวัน
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” และ/หรือวันและ
เวลาที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจานวนที่เป็ นไปตามมูลค่าขัน้ ต่าของการ
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สั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE)
(ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคื น
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนามาชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้
(ง) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กบั บริษัทจัดการและ
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(จ) ในกรณีท่จี านวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนนัน้ มากกว่าจานวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฎอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ตาม หากจานวนเงินที่คานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนาไปซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าตามข้อกาหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่นาเงินไปซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชาระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยตามวิธีการที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
2.2 ราคาขายและราคารับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน:
(1) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
การกาหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืนของวันทาการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)

(2) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
การกาหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) กองทุน จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการของกองทุนปลายทาง
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ล
ผลประโยชน์แล้ว
8.2.3 วันและเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
(1) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) ได้ตามระยะเวลาในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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(2) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) ได้ตามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีท่วี นั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องมีคาสั่งให้เป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขาย แม้อาจเป็ นวันที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัท
จัดการจะเลื่อนการวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการถัดไป ทัง้ นี ้ ระยะเวลาหรือกาหนดการในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจะ
เป็ นไปตามตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ของกองทุนต้นทาง อย่างไรก็ตาม
ในกรณีท่วี นั ชาระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทาการซือ้ ขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทา
รายการซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทาการซือ้ ขายถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมของกองทุนต้นทางได้
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน หรือทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุด บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิท่จี ะรับคาสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
เงื่อนไขอื่น ๆ :
1) บริษัทจัดการอาจกาหนดช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมจากเรื่อง “ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวก/เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัท
จัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ ในการดาเนินดังกล่าวบริษัทจัดการคานึงถึงประโยชน์
ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูส้ นใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูล
เรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/ความถี่ของการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยูก่ ่อนแล้วเป็ นสาคัญ
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะรับหรือปฏิเสธคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และ/หรือยกเลิกคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนในกรณีท่กี องทุนหลัก ปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุน
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าใน
บางสถานการณ์หากมีการรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุน
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และ/หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
กาหนดการเปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษั ท
จัดการ สานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ ชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิม่ เติม สามารถทา
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ วันหยุดทาการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทาการ
ของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซือ้ /ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุน
ข้อกำหนดอื่น ๆ :
• การดารงเงินกองทุนของบริษัทจัดการ
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอ
มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการรูห้ รืออาจรูถ้ งึ การไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีท่มี ีคา่ ใช้จา่ ย
เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
• การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว
ในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มมี ลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์
จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทาด้วยความ
เป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่อี าจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ด้วย
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็ นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็ นเรื่องที่
ไม่พึงกระทา เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ท่ผี ใู้ ห้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็ น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิท่บี ริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่เี ว็บไซต์ของ
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บริษัทจัดการ
• การกูย้ มื เงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั 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 มื เงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญา
ซือ้ คืนเพิม่ เติม
(3) คู่สญ
ั ญาในการกูย้ ืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน ต้องเป็ นผูล้ งทุนสถาบันและไม่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนนัน้
(4) การทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดยศูนซือ้ ขาย
ตราสารหนีไ้ ทย หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี หรือใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ
(5) ระยะเวลาการชาระหนีต้ ามสัญญากูย้ มื เงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนต้องไม่เกิน 90 วัน
• การทาความรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)
บริษัทจัดการและ/ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม
จากผูส้ นใจสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูล้ งทุนตามคาจากัดความของกฎหมาย
หรือตามที่หน่วยงานที่มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ หรือการ
ตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้ ีอานาจ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนมีหน้าที่ตอ้ งทาความรูจ้ กั
ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้ งทุน หรือผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้า
(CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจาเป็ นต้องดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ด
บัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะ ๆ รวมทัง้ การ
ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผูม้ ีอานาจกาหนดแนวทาง
• การนาส่ง/ตอบรับ/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกองทุน และ/หรือจดหมายถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เนื่องด้วยกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนเปิ ดที่ระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณานาส่ง/เผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร
รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการต่าง ๆ สาหรับผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกลุ่มดังกล่าวที่ระบุ
สถานที่ติดต่อในประเทศ ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจากระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มี
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การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตดิ ต่อใหม่เป็ นสถานที่ติดต่อในต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ เพื่อความ
อานวยความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการนาส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันนี ้ 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 นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต
• ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้องเสีย
ภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ ่งึ มีถ่นิ ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้
ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้ งั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศ
กาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึง กับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั และบุคคลที่มีลกั ษณะ
ตามหลักเกณฑ์ท่ี 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 ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเริ่มต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จา่ ยดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมที่เป็ น
NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุน
การขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงิน
หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึง่ อาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/
หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการ
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ขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทัง้ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รบั เป็ นต้น)ที่มีอยู่ใน
บัญชีทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริษัทจัดการ ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึง
นาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่เี ป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี ้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ ามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จา่ ยจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนราย
นัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้
หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยง
มิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทา
ให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จา่ ย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึง่ ในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือก
ดาเนินการเฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกาหนด)เท่านัน้
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ทัง้ นี ้ ในกรณีท่กี ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท้ ่เี กี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
• ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account)
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุนได้
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวติ กาหนด
ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธีปฏิบัติท่แี ตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียง
อย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่ างน้อย 30 วัน โดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื่องดังกล่าว ณ สานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวติ หรือในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี ้
(1) มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และ
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า:
เนื่องจากแบบประกันชีวติ ควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน ที่ผลู้ งทุนสามารถใช้สทิ ธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น
การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่าง
สัญญา ซึ่งแบบประกันชีวติ ควบการลงทุนนีม้ คี ่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้
การสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของ
การสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ซึง่ อาจแตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซื อ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการ
ลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัท
ประกันชีวติ
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุนผ่านบริษทั ประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าประกันที่ได้รบั อนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวติ กาหนด โดยสามารถชาระเป็ นเงินสด
แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษั ทประกันชีวิตกาหนด หรือวิธี
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อื่นที่บริษัทประกันชีวติ กาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการชาระเงินเพิม่ เติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และ/หรือเอกสารการเสนอ
ขายที่ผลู้ งทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวติ โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่
กาหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารและได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวติ แล้ว และเมื่อรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนเสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซือ้
หน่วยลงทุนได้ไม่วา่ กรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน หาก
พบว่าคาสั่งดังกล่าวหรือผูล้ งทุนเป็ นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทาผิดการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผูล้ งทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวติ มีขอ้ สงวน
สิทธิในการพิจารณารับประกัน
(3) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(3.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลา
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือ
เอกสารการเสนอขายที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในโครงการกองทุน และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน และ
เมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้
ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวติ ระบุจานวนขัน้ ต่า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สาหรับผู้
ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั
บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษัทจัดการให้กบั ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ของวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/
หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวติ กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน
(3.2) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าที่กาหนดในโครงการ โดย
บริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จา่ ยดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็ นรายปี
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ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกัน
ชีวิตกาหนด
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวติ จะ
เป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วัน
ทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนโดยตรง
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวติ ตาม
จานวนขัน้ ต่าจานวนเงินคงเหลือขัน้ ต่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการ
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษทั ประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทารายการผ่าน
บริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวติ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
หนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึง่ ได้หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึง่ กาหนดโดยบริษัทประกันชีวิ ต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่ง
หรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั่งที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึง่ หรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ให้
มีสดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทัง้ นี ้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ข้างต้นเป็ นไปตามที่กาหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงขึน้ อยูก่ บั บริษัทประกันชีวติ แต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจาก ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่บี ริษัทประกันชีวติ เห็นว่าไม่
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เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่จี านวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขัน้ ต่าที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งใบยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการ นับแต่
วันที่ได้ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวติ กาหนด สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรก และ/หรือสรุปใน
รายงานแสดงฐานะการเงินเป็ นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวติ กาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวติ กาหนด
(6) การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน:
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือเอกสารอืน่ ใด ซึง่ บริษัทจัดการจัดส่งให้กบั
บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกัน
ชีวิตเข้าถึงข้อมูลนัน้ ได้ และบริษทั ประกันชีวิตจะดาเนินการจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ต่อไป
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน บริษั ทประกันชีวิตจะจัดส่ง
รายงานแสดงฐานะการเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุนสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวติ กาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจาก
บริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่จดั ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบการลงทุนโดยตรง
(7) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่แี ตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนปกติท่ซี ือ้ หน่วยลงทุน
ของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวติ กาหนด ดังนี ้
(7.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
(7.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
(7.3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15
วันหลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวติ โดยบริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็ น
ตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษทั ประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อ
ที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการ
โดยตรง เป็ นต้น
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
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(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
(7.7) สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันชีวิตนัน้
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวติ รวมทัง้ ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของฝ่ าย
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
(7.9) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รบั คาแนะนาเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจน
รับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูใ่ นขัน้ 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 ขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบตั ิอื่นของ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) สานักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆ เพิม่ เติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ กรณีท่มี ีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่ทา
การของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปิ ดให้บริการสั่งซือ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสาหรับบริษัท
ประกันชีวติ 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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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ
ดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว ทัง้ นีก้ ารแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียด
โครงการกองทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิม่ เติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ใน
หนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับ
เปิ ดบัญชีกองทุนเพิม่ เติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
•

ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์

• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตน
ถือ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็ นการแยกความเป็ นนิติบคุ คลของกองทุน กองทุนนีย้ งั คงเป็ นนิติบคุ คลเดียวเท่านัน้ การแบ่งหน่วย
ลงทุนออกเป็ นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของ
หน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรม
อื่น
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจะแบ่งตามลักษณะที่สานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ดาเนินการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยที่เรียก
เก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน ระยะเวลาการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน สิทธิท่จี ะได้รบั เงินปั นผล อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนจะได้รบั จากการลงทุนในหน่วยลงทุน อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั จากการลงทุนในหน่วย
ลงทุน กรณีเงินที่รบั โอนจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพหรือเงินดังกล่าวพร้อมผลประโยชน์ท่รี บั โอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพอื่น กรณีอื่นใดตามที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้วา่ การแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิได้จริงและได้คานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดจะได้รบั แล้ว ดังนัน้ การแบ่งหน่วยลงทุนเป็ นหลายชนิด ในบางกรณีจะทาให้ มูลค่าทรัพย์สิน และหรือ ผลการ
ดาเนินงาน ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน และหรือหน้าที่ในการชาระภาษีอากร ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่
ละชนิดแตกต่างกัน
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นชนิด
ต่าง ๆ จะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่
อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• ข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม
(1). สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผูล้ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะเป็ นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที่แก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) ซึ่งผูล้ งทุนผูล้ งทุนมีหน้าที่ตอ้ งศึกษารายละเอียดได้จากคูม่ ือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออม
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดาเนินการ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) ศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชดั เจนก่อนตัดสินใจลงทุน
(2.2) ตรวจสอบการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของตนเองให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
(2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดาเนินการเสียภาษีในกรณีท่มี ีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขในการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่กี าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
(3) หนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งมอบหนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนดให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะอนุญาต
เป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มี
อานาจประกาศกาหนด โดยจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั จากปี ท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนทา
ธุรกรรม การซือ้ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงการจัดส่งหนังสือดังกล่าว
โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทาการ
(4) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มี
อานาจประกาศกาหนด
(5) การโอนหน่วยลงทุน
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ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีขา้ งต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บคุ คลอื่นหรือการจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการออม ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทัง้ นี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม
(6) แนวทางการใช้ดลุ พินิจของบริษัทจัดการในการเลิกกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที่
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อผูกพัน เรื่อง “การเลิกกองทุนรวม”
(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/
หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีท่ี
เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจาเป็ นและสมควร และ/หรือเหตุสดุ วิสยั บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยไม่ชกั ช้า
(8) บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วย รวมถึงจะจัดให้มีระบบงานใน
การขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะต้องจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุน ในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยที่ขายคืนตามหลักเกณฑ์ท่ี
สมาคมกาหนด
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