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เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 

มูลค่าโครงการ 8,000,000,000 บาท จ านวนหน่วยลงทุน 800,000,000 หน่วย  

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายครั้งแรกหน่วยละ 10 บาท 
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หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญทีผู่้ลงทุนควรทรำบ 
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทฟี 

KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (KKP GNP FUND) 
ค ำเตอืน/ขอ้แนะน ำ 

• กองทุนหลักอำจลงทุนในตรำสำรที่ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ และ/หรือตรำสำรที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่อยู่
ในระดับที่ต ่ำกว่ำอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทุนได้ และ/หรือตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยใ์น
อัตรำส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพยส์ินของกองทุนหลัก อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจัดกำรจะติดตำมดูแล (Monitor) 
อัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำวให้เป็นไปตำมเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต 

• ผลตอบแทนของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังน้ัน  
หำกผลตอบแทนของกองทนุหลกัไดรั้บผลกระทบในทำงลบจำกปัจจัยควำมเสี่ยงทีเ่กีย่วข้อง อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนนี ้ผู้ลงทุนอำจมีโอกำสได้รับเงนิคืนน้อยกว่ำเงนิลงทุนเร่ิมแรก 

• กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในกำรบริหำรแบบเชิงรุก (active management) กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงที่กลยุทธ์กำรลงทุน   
กำรคัดเลือกและวิเครำะห์ตรำสำรที่ลงทุน กำรบริหำรควำมเสี่ยง อำจไม่ได้เป็นไปตำมที่ประเมินไว้ หรืออำจท ำให้
ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่ำงทีค่ำดหวัง 

• เน่ืองจำกกองทุนมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  กองทุนจะมีควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนโดยกองทุนอำจไม่ได้ท ำกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่นทัง้จ ำนวน ทัง้นี ้กำรป้องกันควำมเสี่ยงดงักล่ำวขึน้กับดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน
รวม ดังน้ัน ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน/หรือไดรั้บเงนิคนืต ำ่กว่ำเงนิลงทนุเร่ิมแรกได้ รวมทั้ง
กองทุนจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมของประเทศทีก่องทุนไปลงทุนด้วย 

• กองทุนหลักอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรลงทุน ดังน้ัน กองทุน 
จึงมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอ์้ำงอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของ
กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และควรค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน วัตถุประสงคก์ำรลงทุน ฐำนะกำรเงินของ 
ผู้ลงทุนเอง  และผู้ลงทุนสำมำรถยอมรับควำมเสี่ยงทีอ่ำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนได้ 

• ผู้ลงทุนควรพิจำรณำค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน  
เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เน่ืองจำกค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทน 
ทีผู้่ลงทุนจะได้รับ ดังน้ัน ผู้ลงทุนควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน 

• เน่ืองจำกกองทุนมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ซ่ึงวันหยุดท ำกำรของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อำจจะไม่ตรงกับวันหยุด
ท ำกำรของประเทศไทย จึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งค ำสั่งซือ้/ขำยคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลำในกำร
ช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

• กำรลงทนุมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทนุควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสนิค้ำเงือ่นไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ เม่ือเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมำะสมกับ
วัตถุประสงคก์ำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนได้ และโปรดศึกษำค ำเตือน
อื่นเพิ่มเติมในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุน 

• ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อกำรลดควำมเสี่ยงโดยสินค้ำหรือตัวแปรของสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำน้ันไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพยส์ินที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยง บริษัทจัดกำรใช้ข้อมูลในอดีตในกำรค ำนวณค่ำสัมบูรณข์อง
ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์(absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีควำมเสี่ยง หำกสินค้ำหรือตัวแปรที่สัญญำซือ้
ขำยล่วงหน้ำอ้ำงอิง (underlying) และทรัพยส์ินที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทำงที่ไม่เป็นไปตำมข้อมูลในอดีต 
ซ่ึงอำจส่งผลให้กำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำไม่สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

กองทนุเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ (1) หน่วยลงทนุชนิดทั่วไป (KKP GNP )   และ (2) หน่วยลงทนุชนิด
เพ่ือการออม (KKP GNP-SSF) โดยบริษัทจะเปิดใหบ้ริการหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม (KKP GNP -SSF) ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
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• ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รับช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือ    
ชีช้วน 

• บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร จ ำกัด อำจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร จ ำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพยจั์ดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร จ ำกัด ลงทุน
ในหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์ินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร จ ำกัด จะจัดให้มี
ระบบงำนที่ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลได้ทีท่มีบริกำรและกำรขำยลูกค้ำบุคคล  
โทร 0-2305-9855 

• บริษัทจัดกำรอนุญำตให้พนักงำน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อตนเองและ/หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องได้ 
โดยจะต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และประกำศต่ำงๆที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุน
ดังกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบ  เพื่อที่บริษัทจัดกำรจะสำมำรถก ำกับ และดูแลกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องพนักงำน และ/
หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องได้  

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ ผู้ขำยหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจ ำตัวของบุคคลดังกล่ำวทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

• ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่ บริษัทหลักทรัพย ์
    จัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร จ ำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

• ผู้สนใจลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้ำใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต 
หำกต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ทีบ่ริษัทจัดกำรหรือผู้ขำยหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดกำร โดยวิธีที่บริษัท 
จัดกำรเปิดเผยไว้ทีส่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

• บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจัดกำรแต่งตั้ง อำจพิจำรณำขอข้อมูลเอกสำร หลักฐำน 
เพิ่มเติมจำกผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตำมค ำจ ำกัด
ควำมของกฎหมำยหรือตำมที่หน่วยงำนที่มีอ ำนำจก ำหนด ทั้งก่อน และหรือภำยหลังกำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย  และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติ หรือกำรตีควำม หรือกำรสั่งกำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนมีหน้ำทีต่้องท ำควำมรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจนท์รำบ
ลูกค้ำ (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำที่แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เกี่ยวกับกำรรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจนท์รำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซื้อคืนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงินดังกล่ำว บริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้กำรเปิดบัญชีเพื่อใช้บริกำรใหม่ กำรท ำ
ธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทัง้กำรด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีห่น่วยงำน
ผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 

• กองทุนรวมอำจมีกำรกระจุกตัวของกำรถือหน่วยลงทุนจำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดย 
ผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวได้ทีE่rror! Hyperlink reference not valid. https://am.kkpfg.com 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเปิดเคเคพี โกลบอล นิว  
เพอรส์เปกทีฟ เม่ือเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมำะสมกับวัตถุประสงคก์ำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับ

http://www.sec.or.th/
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ควำมเสี่ยงทีอ่ำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีทีก่องทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ ไม่สำมำรถด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องได้ตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด    
ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมทีมี่ค ำสั่งไว้ 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิ้ได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนทีเ่สนอขำยน้ัน 

• เว้นแต่บริษัทจัดกำรจะอนุญำตเป็นอย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทีจ่ะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้ำในควำม
ดูแลของบริษัทจัดกำรเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท ำกำรที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยกำรไม่รับเปิดบัญชี
กองทุนข้ำงต้น ในหนังสือชีช้วน หรือผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร หรือติดประกำศที่ส ำนักงำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืน และ/หรือ ตำมวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดกำร
ก่อนหน้ำวันทีบ่ริษัทจัดกำรไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สำมำรถท ำธุรกรรมกับบริษัทจัดกำรได้ตำมปกติ 

• ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564 กองทุนต่ำงประเทศ (กองทุน Capital Group New Perspective Fund) มีกำรลงทุนใน 
ตรำสำรในภูมิภำคอเมริกำเหนือ ในสัดส่วน 59.0% และ ยุโรป ในสัดส่วน 23.4% ดังน้ัน หำกผู้ลงทุนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 
กำรลงทุนดังกล่ำวเม่ือรวมกบัเงนิลงทุนในพอรต์กำรลงทุนทัง้หมดของผู้ลงทุน จะท ำให้กำรลงทุนมีกำรกระจุกตัวในภูมิภำค
น้ันๆ ก็ควรพิจำรณำกระจำยควำมเสี่ยงของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย  
(ทีม่ำ : www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส ำหรับผู้ลงทุนทีซื่อ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบกำรลงทุน 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่กำรฝำกเงิน  ผู้ลงทุนภำยใต้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบกำรลงทุนอำจมีควำมเสี่ยง อำจได้รับ
เงินคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำมูลค่ำเบีย้ประกันส่วนที่จัดสรรเข้ำกองทุนรวม และอำจได้รับช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในหนังสือชีช้วน  

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดกำร ซ่ึงผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมไม่ได้
ขึน้อยู่กับฐำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดกำร  รวมถึงบริษัทประกันชีวิตและ
บริษัทจัดกำรไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม ์

• เน่ืองจำกกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบกำรลงทุนมีข้อก ำหนด เงือ่นไข และวิธีปฏิบัติ  สิทธิประโยชนต์่ำงๆ แตกต่ำงไปจำกกำร
ซือ้ขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับเงือ่นไขที่บริษัทจัดกำร และบริษัทประกันชีวิตก ำหนด  ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษำ
รำยละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนน้ันให้เข้ำใจก่อนตัดสินใจ  โดยสำมำรถติดต่อขอรับรำยละเอียด
เงือ่นไขของกรมธรรม ์คู่มือผู้เอำประกันภัย หรือเอกสำรอื่นใดที่ใช้ในกำรเสนอขำยกรมธรรม ์ข้อมูลผลประโยชนท์ำงด้ำน
ภำษีจำกกำรซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบกำรลงทุน หนังสือชีช้วนของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่
บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษำเพื่อควำมเข้ำใจก่อนตัดสินใจทุกคร้ัง 

• เงินค่ำเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่น ำไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีควำมเสี่ยงตำมระดับควำมเสี่ยงและนโยบำยกำรลงทุนของ
กองทุนน้ัน ๆ  โดยกองทุนรวมไม่ได้ค ำ้ประกันทั้งเงนิลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทีซื่อ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบกำรลงทุนในทุกกรณี  เงินค่ำเบีย้ประกันชีวิตส่วนทีน่ ำไปลงทุนในกองทุนรวมอำจอำจมีมูลค่ำเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้หรือลดลงเปลี่ยนแปลงตำมผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทีซื่อ้กรมธรรมป์ระกันชีวิต
ควบกำรลงทุนเลือกลงทุน  โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบกำรลงทุนอำจได้รับเงินลงทุนคืน
มำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเงนิลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ 

• ผลตอบแทนและผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบกำรลงทุน อำจมีควำมแตกต่ำงกับกำรซือ้หน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่ำงเดียว อันเน่ืองมำจำกกำรคิดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมที่แตกต่ำงกัน หรือ เงื่อนไขทีบ่ริษัท
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จัดกำร และบริษัทประกันชีวิตก ำหนด 

• หำกผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบกำรลงทุนมีเร่ืองต้องกำรร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัทประกัน
ชีวิตทีอ่อกกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบกำรลงทุน ตำมวิธีกำรทีบ่ริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงำนทีมี่อ ำนำจก ำหนด  

• ในกำรขอมติของผู้เอำประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบกำรลงทุน  บริษัทจัดกำรจะจัดส่ง
ประเด็นในกำรขอมติและรำยละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอำประกันภัย 
ทีเ่ป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบกำรลงทุน  และหลังจำกที่บริษัทประกันชีวิตได้รวบรวมมติของผู้เอำ
ประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดกำรทรำบภำยในระยะเวลำตำมทีต่กลงกัน 

• ผู้ลงทุนสำมำรถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดย
ติดต่อบริษัทประกันชีวิตทีเ่กี่ยวข้อง ทัง้นีก้ำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจมีข้อก ำหนด และวิธีปฏิบัติที่
แตกต่ำงไปจำกกำรซื้อขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบกำรลงทุนก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 

• กรณีผู้ลงทุนทีซื่อ้กรมธรรมป์ระกันชวีิตควบกำรลงทุนจะได้รับเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกบริษัทประกันชีวิตภำยใน 5 วัน
ท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของ
วันท ำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตำมเกณฑท์ี่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
และ/หรือ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประกำศก ำหนด หรือที่เห็นชอบให้ด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได้  
โดยมีวิธีกำรช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นไปตำมทีบ่ริษัทประกันชีวิตก ำหนดไว้ในกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของ

กองทุนทีต่นถือ  ทัง้นี ้ในกรณีทีมี่กำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้รับประโยชนต์อบแทนหรือ กำรคืนเงนิทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของหน่วยลงทุนชนิดน้ันๆ ด้วย 

• กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นกำรแยกควำมเป็นนิติบุคคลของกองทุน  กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่ำน้ัน  
กำรแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลำยชนิด ไม่ได้ท ำให้ควำมผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนทีมี่ต่อบุคคลภำยนอกแยกออก
จำกกันตำมชนิดของหน่วยลงทุน  โดยทรัพยส์ินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภำยใต้ควำมผูกพันรับผิดต่อบุคคลภำยนอกตำม
สัญญำข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น 

• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปิดบริกำรหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริกำรเพิ่มเติม โดยกำรแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็นชนิดต่ำง ๆ จะเป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. และประกำศทีเ่กี่ยวข้องประกำศก ำหนด ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มกำรให้บริกำร
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อำจมีควำมต้องกำรลงทุนที่แตกต่ำงกันในรำยละเอียด  โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งรำยละเอียดกำร 
ให้บริกำรดังกล่ำวล่วงหน้ำก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกำศ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำร ขำย
และรับซือ้คืนทีใ่ช้ในกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร  

• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกันโดยจะประกำศ ณ ทีท่ ำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผู้สนับสนุนกำร ขำยและรับซือ้คืนทีใ่ช้ในกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร 

• บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุนภำยใน
กองทุนนี้  โดยจะประกำศ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำร ขำยและรับซื้อคืนที่ใช้ในกำรรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
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กรณีเป็นกำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม  
• ผู้ลงทุนมีหน้ำที่ศึกษำกฎหมำยภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออม และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง  

(ถ้ำมี) เพื่อควำมเข้ำใจในกำรลงทุนและเงือ่นไขกำรลงทุนทีถู่กต้องเพื่อใช้ประกอบในกำรตัดสินใจลงทุนหรือกำรซือ้และหรือ
ขำยคืนและหรือโอนย้ำยหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมเพื่อให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมทีก่ฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องก ำหนด หำกกำร
ลงทุนและหรือกำรซือ้ขำยและหรือโอนย้ำยหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมำยภำษีอำกรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอำจต้องช ำระคืนภำษี
และหรือมีเบีย้ปรับ และหรือเงนิเพิ่มหรือค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยอื่น ทั้งนี้บริษัทจัดกำรไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยค่ำ
ภำษี ที่ ผู้ ลงทุ น ถูกเรียกเก็บ  เบี้ยป รับ  เงิน เพิ่ ม  ค่ ำธรรมเนียม ดอกเบี้ย  และห รือค่ ำใช้ จ่ ำยอื่ นที่ เกิ ดขึ้นกั บ 
ผู้ลงทุน 

• ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมอย่ำงต่อเน่ืองระยะยำวตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎำกร
ก ำหนด ซ่ึงผู้ลงทุนจะมีภำระผูกพันทีจ่ะต้องปฏิบัติตำมเงือ่นไขและวิธีกำรทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยภำษีอำกร ผู้ลงทุนในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อกำรออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชนท์ำงภำษีหำกไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์
ทำงภำษีที่ เคยได้ รับภำยในก ำหนดเวลำที่กฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องก ำหนด มิฉะน้ันจะต้องช ำระเงินเพิ่มและหรือ 
เบีย้ปรับตำมประมวลรัษฎำกร 

• สิทธิประโยชนท์ำงภำษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมนีพ้ึงได้รับจะสิน้สุดลงเม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตำมเงือ่นไข
กำรลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องช ำระคืนสิทธิประโยชนท์ำงภำษีที่เคยได้รับภำยในก ำหนดเวลำ และหำกกำรช ำระคืน
สิทธิประโยชนท์ำงภำษีดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องช ำระเงินเพิ่มและ/หรือเบีย้ปรับตำมประมวล
รัษฎำกรด้ วย  ทั้ ง นี้  สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ำงภำษี ที่ ผู้ ถื อห น่ วยลงทุ น จะได้ รับและภำระภำษี ที่ อ ำจ เกิ ดขึ้ น เม่ื อ 
ไม่ปฏิบัติตำมเงือ่นไขกำรลงทุน จะเป็นไปตำมทีก่รมสรรพำกรก ำหนด 

• ผู้ลงทุนไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมไปจ ำหน่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกันได้ 

• ผู้ลงทุนมีหน้ำที่ในกำรบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรำยละเอียดกำรลงทุนและเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อกำรออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องก ำหนด 

• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดกำรเสนอขำยหรือปิดรับค ำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม  
เป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร หำกสิทธิประโยชน์ทำงภำษีของกำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมหมดสิ้นไปหรือ
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงือ่นไขกำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมเพื่อให้ไดส้ิทธปิระโยชนท์ำงภำษีเปลี่ยนแปลงไป 
และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะ 
เปิดเสนอขำยหรือรับค ำสั่งซือ้/สับเปลี่ยนเข้ำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมอีกคร้ังหลังจำกปิดรับค ำสั่งซือ้/สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ำเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนกำรเปลี่ยนแปลง โดยจะ
ประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร เว้นแต่กรณีที่เกิดจำกปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจ ำเป็นและสมควร 
และ/หรือเหตุสุดวิสัย บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ 

• กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลและคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 
รวมทั้งสอบถำมและขอรับคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมได้ที่บริษัทจัดกำร หรือ ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ 
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนอื่นทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้ง 
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ประเภทและนโยบายการลงทุน  

ชื่อกองทนุ กองทนุเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ 
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND  

(KKP GNP FUND) 
ประเภทโครงกำร - กองทนุเปิดเพื่อผูล้งทนุทั่วไป (Retail Fund)  

- กองทนุรวมตราสารทนุ 
- กองทนุรวมที่มีนโยบายเปิดใหม้ีการลงทนุในกองทนุรวมอื่นภายใต ้บลจ. 
เดียวกนั (Cross Investing Fund) 
- กองทนุรวม Feeder Fund 
- กองทนุรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) 

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล      ไม่มี  
อำยุโครงกำร ไม่ก าหนดอายโุครงการ 
จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร 8,000 ลา้นบาท  
จ ำนวนหน่วยลงทุน 800 ลา้นหนว่ย 
มูลค่ำทีต่รำไว้         10.00 บาทต่อหนว่ย     
รำคำหน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยคร้ังแรก  10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
มูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรซือ้แตล่ะคร้ัง  หน่วยลงทนุชนดิทั่วไป :  100 บาท 

หน่วยลงทนุชนดิเพื่อการออม :   100 บาท 
มูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรขำยคนืแต่ละคร้ัง หน่วยลงทนุชนดิทั่วไป :  ไม่ก าหนด 

หน่วยลงทนุชนดิเพื่อการออม :   ไม่ก าหนด 
จ ำนวนหน่วยลงทุนขั้นต ่ำของกำรสั่งขำยคนื หน่วยลงทนุชนดิทั่วไป :  ไม่ก าหนด 

หน่วยลงทนุชนดิเพื่อการออม :   ไม่ก าหนด 
มูลค่ำหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชีขัน้ต ่ำ หน่วยลงทนุชนดิทั่วไป :  100 บาท 

หน่วยลงทนุชนดิเพื่อการออม :   100 บาท 
จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีั้นต ่ำ หน่วยลงทนุชนดิทั่วไป :  10 หน่วย 

หน่วยลงทนุชนดิเพื่อการออม :   10 หน่วย 
วันทีไ่ด้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดกำรกองทนุรวม วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 
วันทีจ่ดทะเบียนกองทนุ วนัท่ี 3 ธันวาคม 2558 
รอบระยะเวลำบัญชี วนัท่ี 1 ธันวาคม ถงึ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน ของทกุปี 
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1. นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทฟี  
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (Master Fund) ในหน่วยลงทุนชนิด Class P 
(USD) เป็น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS โดยมี net 
exposure ในตราสารดงักล่าว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม กองทุนหลกัดงักล่าว
บรหิารจดัการโดย The Capital Group Companies และลงทนุในรูปสกลุเงินเหรียญสหรฐั  
 
ส าหรบัเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก  
ตลอดจนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ ทัง้ในและต่างประเทศ  
 
กองทนุอาจลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ ในสดัส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่เกินรอ้ยละ 20 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทนุของกองทนุซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์งื่อนไขที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี ้กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทนุยอ้นกลบัในกองทุนตน้ทาง (Circle 
investment) และกองทนุปลายทางจะไม่สามารถลงทนุต่อในกองทนุอื่นภายใตบ้รษิัทจดัการเดียวกนัอีก (Cascade investment) 
 
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ค่าเงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิามีแนวโนม้อ่อนค่าลง บรษิัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อ
ป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกามี
แนวโน้มแข็งค่าขึน้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ หรือลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสดัส่วนที่นอ้ย ดงันั้น 
กองทุนจึงยงัคงมีความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยู่ ซึ่งอาจท าใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือ
ไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได ้นอกจากนี ้การท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวอาจมีตน้ทุน ซึ่งท าให้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้  

 

นอกจากนี ้ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่กว่าอนัดบัที่สามารถ
ลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) ยกเวน้ ในกรณี ดงัต่อไปนี ้ 

1. ในวันที่ลงทุนหรือไดม้า ตราสารหนีน้ั้นไดร้บัการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้( Investment grade) แต่ต่อ
มาตราสารหนีด้งักล่าวถกูปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non-investment grade)  

2. ในวนัที่กองทุนลงทนุหรือไดม้า ตราสารทุนนัน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารทนุดงักล่าวไม่ไดจ้ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)  

ทัง้นี ้หากเกิดเหตุตามขอ้ 1 และ 2 กองทุนอาจจะยงัคงมีไวซ้ึ่งตราสารหนีด้งักล่าวอยู่ โดยจะด ารงสดัส่วนใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
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กองทุนอาจท าธุรกรรมการซื ้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คืน หรือ ธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรพัย ์โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์หรือตามที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

กองทนุอาจลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ ในสดัส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่ เกินรอ้ยละ 20 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทนุของกองทนุซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์งื่อนไขที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี ้กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทนุยอ้นกลบัในกองทุนตน้ทาง (Circle 
investment) และกองทนุปลายทางจะไม่สามารถลงทนุต่อในกองทนุอื่นภายใตบ้รษิัทจดัการเดียวกนัอีก (Cascade investment) 

 
กองทนุไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  
 
ทัง้นี ้กองทุนจะด ารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เก่ียวขอ้งกับความเส่ียงต่างประเทศโดย
เฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ  
 
อย่างไรก็ดีในกรณีที่การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือเหตกุารณไ์ม่ปกติ
ต่าง ๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัวงเงินหรือการลงทนุในต่างประเทศ และ/หรือ กรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหาย
ให้แก่กองทุนโดยรวม และ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา
ประมาณ 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม และ/หรือ 30 วนัสดุทา้ยของกองทุน และ/หรือ กองทนุอยู่ระหว่างการ
ปรบัพอรต์การลงทุน ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วนัท าการซือ้ขาย และ/หรือในช่วงก่อนและหลงัการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในกรณีที่
สดัส่วนของจ านวนเงินลงทนุมนียัส าคญัต่อขนาดของกองทนุ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วนัท าการซือ้ขาย กองทนุอาจจ าเป็นตอ้งชะลอการ
ลงทนุในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว และอาจไม่สามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนซึ่งส่งผลใหม้ี net exposure ที่เก่ียวขอ้งกับ
ความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุได ้ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการปรบัอตัราส่วนการลงทนุในต่างประเทศใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   
 
ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการลงทนุในตราสารท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรือ ตราสารท่ีมีอนัดบัความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่าอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทนุ (Non-Investment Grade) และ/หรือ ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย ์(Unlisted Securities) ในอัตราส่วนที่มากกว่ารอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะปรบัลด
สดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั เพื่อใหอ้ตัราส่วนการลงทุนในตราสารดงักล่าว มีอตัราส่วนไม่เกินรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ
กองทนุ ดงันี ้ 

1) บรษิัทจดัการจะปรบัลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกั ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีรบัทราบขอ้มลูการลงทนุในตราสารดงักล่าวเกิน
รอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนหลกั ยกเวน้กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรือกรณีจ าเป็นและสมควร ที่ท  าใหไ้ม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นภายในระยะเวลาขา้งตน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหเ้สร็จสิน้โดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี ้เพื่อไม่ใหอ้ตัราส่วนการลงทุนในตราสาร
ดงักล่าวเกินกว่ารอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ  
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2) หากการด าเนินการปรบัสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก มีผลท าใหก้ารลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้องกับความเส่ียง
ต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ บรษิัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาคดัเลือก
กองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุต่างประเทศดงักล่าวจะมีนโยบายการลงทนุสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทนุ และมีคุณสมบตัิตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้
เสรจ็สิน้โดยไม่ชกัชา้ และจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยทราบต่อไป  

3) หากเกิดกรณีใด ๆ ท่ีท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได ้บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเลิกกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตาม
จ านวนที่รวบรวมไดห้ลังหักค่าใชจ้่ายและส ารองค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับกองทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีถือต่อจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด  

  
ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลกัที่กองทุนลงทุนนัน้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการท่ีชนิดของหน่วย
ลงทุน (Class) หรือกองทุนหลกัที่กองทุนลงทนุมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั เช่น เงื่อนไขการลงทุน 
นโยบายการลงทนุ อตัราค่าธรรมเนียม เป็นตน้ และ/หรือไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณต์่าง ๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน 
เกิดภยัพิบตัิหรือเกิดเหตกุารณไ์ม่ปกตติ่าง ๆ  เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอื่น ๆ ท่ีกระทบต่อการลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลง
ในเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุนหลกัได ้หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กร ณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต ่ากว่า
ผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกันอย่างมีนยัส าคญัหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของ
กองทุนหลกัต ่ากว่าตวัชีว้ดั (Benchmark) อย่างมีนยัส าคัญ หรือการลงทุนของกองทุนหลกั ไม่เป็นไปตามหนงัสือชีช้วนหรือโครงการ หรือ
เมื่อกองทุนหลกักระท าความผิดรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินการของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารของกองทุนหลกั และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลกัได้
เลิกโครงการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ โดยตามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ ที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/
หรือกองทุนหลกั และ/หรือการเปล่ียนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรฐั และ/หรือ ด าเนินการเลิก
กองทุน โดยถือว่าไดร้บัมติเห็นชอบจากจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่ขดักับวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการ
ลงทนุของกองทนุ และค านึงถึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  

หากมีการด าเนินการตามเหตุการณข์า้งตน้ บริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวล่วงหนา้โดยไม่
ชกัชา้  

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(1) มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั  
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ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจง้เหตทุี่กองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของ ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 
ใหส้ านกังานและผูถื้อหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฎเหต ุ 

(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านกังานทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีด าเนินการแลว้เสรจ็  

(4) เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผูท้ี่สนใจจะลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกับ
สถานะของกองทนุรวม  

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหบ้คุลากรท่ีเก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  

ทัง้นี ้ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังาน   

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ระหว่างการด าเนินงานเปล่ียนชนิดหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือ กองทุนหลกั และ/หรือ สกุลเงิน จะยกเวน้
ไม่น าเรื่องการลงทุนซึ่งส่งผลใหม้ี net exposure ที่เก่ียวขอ้งกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มาบังคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนใหม่ แทนกองทุนหลัก 
กองทนุเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วนัก่อนเลิกกองทนุ  

 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) 
หรือกองทนุรวมที่มีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศได ้หรือ สามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวม ฟีดเดอร ์(Feeder 
Fund) ได ้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ใหเ้ป็นตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนโดยขึน้กับ
สถานการณต์ลาด และเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิัทจดัการจะด าเนินการแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้อย่าง
นอ้ย 30 วนัก่อนการด าเนินการเปล่ียนแปลง โดยจดัใหม้ีขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ หรือส านกังานผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

 
2. ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund  (กองทุนหลัก) 
กองทุน Capital Group New Perspective Fund  (กองทุนหลัก) 
ชื่อกองทนุรวมในต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund  
Share Class Class P (USD) ซึ่งเป็น class ที่เสนอขายแก่นกัลงทุนทั่วไป โดยหน่วยลงทุนอยู่ในสกุลเงิน

ดอลลารส์หรฐั และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
ISIN Number LU2097333152 
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการ
ลงทนุ 

กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้น
สามัญทั่ วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน  
ซึ่งผูจ้ดัการกองทุนจะเนน้การลงทุนในหุน้สามญัของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปล่ียนแปลง
ดา้นการคา้และเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต 

ประเภทกองทนุ กองทนุรวมตราสารทนุ  
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รายละเอียดของกองทนุ Capital Group New Perspective Fund (LUX) สรุปมาจากหนงัสือชีช้วน (Master Prospectus) ของกองทนุหลกั 
รวมถึงเอกสารที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ ของกองทุนหลกั  ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกับตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ใหถื้อตาม
ตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัเพิ่มเติมไดท้ี่: http://thecapitalgroup.com/emea 
 
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
มีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลใหม้ี net exposure ที่เก่ียวขอ้งกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ  
 
กำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 
กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ดงันัน้ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  เพื่อป้องกันความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนที่อาจ
เกิดขึน้ไดจ้ากการลงทนุในต่างประเทศตามความเหมาะสมกบัสภาวการณใ์นแต่ละขณะ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ โดย
สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ดังกล่าว จะเป็นสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่ซือ้ขายนอกศูนยซ์ือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Over-the-Counter 
derivatives) 
 
ผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้รับ 
ผูล้งทนุจะมีโอกาสที่จะไดร้บัก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้ (ส่วนเกินทุน) หากผูถื้อหน่วยขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ราคาที่สงูกว่าราคา
ที่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกับกองทุนรวม 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมทีมี่กำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร 
▪ กำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน  

กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป  

▪ กำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

กองทนุรวมนีม้ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ เป็น 2 ชนิด ดงันี ้

รำยละเอียดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทนุ 

ชื่อย่อ ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

1. ชนิดทั่วไป  KKP GNP ส าหรบัผูล้งทุนทั่วไป และ/หรือผูล้งทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต   

2. ชนิดเพื่อการออม 
 (เปิดใหบ้รกิาร

ตัง้แต่ วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2564   

 เป็นตน้ไป) 
 

KKP GNP-SSF ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไปท่ีตอ้งการลงทนุ และจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี ตาม
มติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติม 
ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่
เก่ียวขอ้งก าหนด 

http://thecapitalgroup.com/emea
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รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุการเสนอขายหรือปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปล่ียนเขา้หน่วยลงทนุชนดิเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ไปหรือเปล่ียนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการ
ลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีเปล่ียนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชนโ์ดยรวมของ
ผูถื้อหน่วยลงทนุ อยา่งไรก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรบัค าสั่งซือ้/สบัเปล่ียนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการ
ออมอีกครัง้หลงัจากปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 3 วนักอ่นการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ เวน้แต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได ้
และ/หรือกรณีจ าเป็นและสมควร และ/หรือเหตสุดุวิสยั บรษิัทจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยไมช่กัชา้ 

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ปรบัปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผูล้งทุน โดยบริษัทจดัการ
จะแจง้และ/หรือประกาศใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั หากในกรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือกองทนุโดยรวม บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั ก่อนการเปล่ียนแปลง แกไ้ข ปรบัปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือจดัใหม้ี
ขอ้ความดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท
จดัการ รวมทัง้ขอสงวนสิทธิที่จะเปิดใหบ้รกิารการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ /หรือเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลงัได ้โดย
จะปฏิบตัิตามแนวทางที่ส  านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 

 
วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิ
กองทนุมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าใหก้ารปันส่วนมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิจะตอ้งมีการแบ่งการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิตามแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทนุ 
การค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนนัน้ จะค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนใหก้ับหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด โดยเฉล่ียตามสดัส่วนของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของวนัก่อนหนา้ หลงัจากการปรบัปรุงรายการท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด (เช่น รายการขายหน่วยลงทนุ รายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้) และค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัหกัค่าธรรมเนียม
และมลูค่าหน่วยลงทนุของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 
กรณีวนัแรกของการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิจะเฉล่ียโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ค  านวณ จะตอ้งมีมลูค่าไม่ต  ่ากว่าศนูย ์การปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไป
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธ ิ
โดยสมมตใิห ้ 
วันที ่1 :  
       มีมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไวต้่อหน่วย = 10 บาท ซึ่งเป็นชนิดทั่วไป  1,000,000.00 
บาท สมมตุิมีผลประโยชนใ์นวนัแรก 10,000.00 บาท  
      และในวนันี ้มีรายการซือ้หน่วยลงทนุชนิดทั่วไป 300,000.00 บาท รายการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดทั่วไป  200,000.00 บาท  

 กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิดเพื่อกำรออม 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิที่จ  าหน่ายได ้
หลงัหกัค่าธรรมเนียมการขาย(ถา้มี) (บาท) 

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 
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 กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิดเพื่อกำรออม 

ผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้ในวนัแรก 10,000 
บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 
- ชนิดทั่วไป = 10,000x1,000,000.00  
/1,000,000.00 = 10,000 

10,000.00 10,000.00 0.00 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าใชจ้่าย 
ของกองทนุ 

 1,010,000.00   1,010,000.00  0.00  

รายการค่าใชจ้่ายของกองทนุรวมต่อวนั 
(/365) 
- สมมติคา่ธรรมเนียมการจดัการชนิดทั่วไป  
(+VAT)  
= 1.07% 

 
          (29.61) 

  
            (29.61) 

 
       0.00 

- สมมติคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(+VAT) = 0.0535% 

 (1.48) (1.48) 0.00 

- สมมติคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 
 (+VAT) = 0.107%  

(2.96) (2.96) 0.00 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV)  1,009,965.95 1,009,965.95  0.00  
จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 100,000.0000 100,000.0000 0.00 
มูลค่ำหน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย) 10.0996 10.0996 0.0000 
หมำยเหตุ : การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งเพื่อประกอบการอธิบายเทา่นัน้ ทัง้นี ้ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้ม)ี 
 
วันที ่2 :  

ท าการเพิ่ม/ลดหน่วยจากรายการซือ้และขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า  (จากรายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 
300,000.00 บาท และรายการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดทั่วไป 200,000.00 บาท) และสมมตุิมีผลประโยชนใ์นวนัท่ีสอง 15,000.00 บาท  

และในวนันีม้ีรายการซือ้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม 200,000.00 บาท  
 กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิดเพื่อกำรออม 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
ของวนัก่อนหนา้ (บาท) 

 1,009,965.95   1,009,965.95   0.00  

ปรบัปรุงมลูค่าเพิ่ม-ลดหนว่ยลงทนุ 
ของวนัท าการก่อนหนา้    
- รายการซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ 
ชนิดทั่วไป    (+100,000 บาท) 

100,000.00   100,000.00  0.00 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัปรบัปรุงมลูค่า 
เพิ่มหน่วยลงทนุของวนัท าการก่อนหนา้ 

1,109,965.95  1,109,965.95 0.00  
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 กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิดเพื่อกำรออม 

ผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้ในวนัท่ี 2 จ านวนเงิน  
15,000.00 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 
- ชนิดทั่วไป = 15,000 x1,109,965.95/ 
 1,109965.95 = 15,000.00 บาท 

 15,000.00  15,000.00  0.00   

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าใชจ้่าย 
ของกองทนุ 

1,124,965.95  1,124,965.95 0.00 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทนุรวมต่อวนั (/
365) 
- สมมติคา่ธรรมเนียมการจดัการชนิดทั่วไป  
(+VAT)  = 1.07%   (32.98) 

 
(32.98)                             (0.00) 

- สมมติคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(+VAT) = 0.0535%  

 (1.65)  (1.65)  (0.00) 

- สมมติคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 
 (+VAT)=0.107%  

 (3.30)  (3.30)  (0.00) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) 1,124,928.02 1,124,928.02   0.00  
จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)    
จ านวนหน่วยลงทนุของวนัท าการก่อนหนา้  
(หน่วย) 

100,000.0000 100,000.0000 0.0000 

-หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้    

  - ชนิดทั่วไป = 100,000.00 / 10.0996  
= 9,901.3822หน่วย 

9,901.3822 9,901.3822 0.0000 

จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) 109,901.3822 109,901.3822    0.0000  
มูลค่ำหน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย) 10.2358 10.2358 0.0000 
หมำยเหตุ : การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งเพื่อประกอบการอธิบายเทา่นัน้ ทัง้นี ้ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้ม)ี 
 
วันที ่3 :  
ท าการเพิ่มหน่วยลงทุนจากการซือ้หน่วยลงทนุของวนัท าการก่อนหนา้ (จากการซือ้หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจ านวน 20,000.00 บาท ) 
สมมตุิมีผลประโยชนใ์นวนัท่ีสาม 20,000.00 บาท 

 กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิดเพื่อกำรออม 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
ของวนัก่อนหนา้ (บาท) 

1,124928.02 1,124,928.02 0.00 

ปรบัปรุงมลูค่าเพิ่ม-ลดหนว่ยลงทนุ 
ของวนัท าการก่อนหนา้ 

200,000.00 0.00 200,000.00 
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 กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิดเพื่อกำรออม 
- รายการซือ้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัปรบัปรุงมลูค่าเพิม่-ลด 
หน่วยลงทนุของวนัท าการก่อนหนา้ 

1,324,928.02 1,124,928.02 200,000.00 

ผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้ในวนัท่ี 3 จ านวนเงิน  
20,000 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 
- 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 

 20,000.00  16,980.97  3,019.03 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าใชจ้่ายของ
กองทนุ 

1,344,928.02 1,141,908.99 203,019.03  

รายการค่าใชจ้่ายของกองทนุรวมต่อวนั (/365) 
- สมมติคา่ธรรมเนียมการจดัการชนิดทั่วไป  
(+VAT) = 1.07% 

 
          (39.43) 

 
(33.48) 

 
(5.95) 

 (คิดอตัราเทา่กนัทัง้ 2 ชนิดหนว่ยลงทนุ)  
   

- สมมติคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(+VAT) = 0.0535%  
(คิดอตัราเทา่กนัทัง้ 2 ชนิดหนว่ยลงทนุ) 

(1.97) (1.67) (0.30) 

- สมมติคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  
(+VAT)=0.107% 
(คิดอตัราเทา่กนัทัง้ 2 ชนิดหนว่ยลงทนุ) 

(3.94) (3.35) (0.59) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV)  1,344,882.68 1,141,870.49 203,012.19 
จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 
จ านวนหน่วยลงทนุของวนัท าการก่อนหนา้  
(หน่วย) 
-หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้ 
   - ชนิดเพื่อการออม 200,000.00 / 10.2358 
 = 19,539.2642 หน่วย 

 
109,901.3822 

19,539.2642 

 
109,901.3822 

0.0000 

 
0.0000 

19,539.2642 

จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) 129,440.6464 109,901.3822 19,539.2642 
มูลค่ำหน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย) 10.3899 10.3899 10.3899 
หมำยเหตุ : การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งเพื่อประกอบการอธิบายเทา่นัน้ ทัง้นี ้ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้ม)ี 
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ในกรณีที่หน่วยลงทนุชนิดใดของกองทนุรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ ไม่มีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุเหลืออยู่แลว้ ส าหรบัหน่วยลงทนุชนิด
ดงักล่าว บรษิัทจดัการกองทนุรวมอาจคงชนิดของหน่วยลงทนุนัน้ไวต้่อไปก็ได ้และหากจะมีการขายหน่วยลงทนุชนิดนัน้เพิม่เตมิใหบ้รษิัท
จดัการกองทนุรวมค านวณราคาขายหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวโดยใชม้ลูคา่ทรพัยสิ์นของกองทนุรวม หรือมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ของกองทนุรวม แลว้แต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 
 
 

2. กองทุนรวมนีมี้จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรเท่ำใด 
▪     กองทนุนีม้ีจ  านวนเงินทนุโครงการเท่ากบั 8,000 ลา้นบาท   

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการด าเนินการที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

3. กองทุนรวมนีเ้หมำะสมทีจ่ะเป็นทำงเลือกส ำหรับเงนิลงทุนลักษณะใด? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด 
▪ กองทุนนี ้มีระดับความเส่ียงอยู่ในระดับ 6 (เส่ียงสูง) หากพิจารณาตามค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset 

Allocation) จะเหมาะกับผูล้งทุนที่รบัความเส่ียงไดต้ัง้แต่ระดับสูงมาก และมุ่งเนน้ผลตอบแทนในระยะยาวโดยตอ้งการโอกาส    
รบัผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ รวมถึงตอ้งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ทั้งนี ้ ผูล้งทุน
สามารถลงทุนในกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset 
allocation) ที่สอดคลอ้งกบัการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของผูล้งทนุ โดยผูล้งทนุตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจและสามารถ
ยอมรบัความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุนีแ้ละกองทนุหลกัได ้  

▪  ผูล้งทนุสามารถลงทุนในระยะยาว  ทัง้นี ้ ผูล้งทนุสามารถซือ้ขายไดท้กุวนัท าการ และสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได ้เมื่อพิจารณา
แลว้ผลตอบแทนเป็นท่ีพอใจหรือเป็นไปตามแผนการลงทนุของผูล้งทนุ  

 
ข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรับผู้ลงทุนทีล่งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-SSF) 
▪ ผูล้งทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-SSF) ตอ้งสามารถรบัความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทนุ รวมถึง

ความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได ้และตอ้งลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งและ/หรือประมวลรษัฎากร
ก าหนด ซึ่งผูล้งทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร ผูล้งทุนของหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์าง
ภาษีที่เคยไดร้บัภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด มิฉะนั้นจะตอ้งช าระเงินเพิ่มและหรือเบีย้ปรบัตามประมวล
รษัฎากร (ถา้มี) 

 
4. ปัจจัยใดทีมี่ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน? 

▪ ผลตอบแทนของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ จะขึน้อยู่กับกองทุนหลกัที่กองทุนลงทุน ดงันั้น หากผลตอบแทน
ของกองทนุหลกัไดร้บัผลกระทบในทางลบจากปัจจยัความเส่ียงที่เก่ียวขอ้ง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุน
นี ้  ผูล้งทนุอาจมีโอกาสไดร้บัเงินคืนนอ้ยกว่าเงินลงทนุเริ่มแรก 

▪ กองทุนหลกัเป็นกองทุนตราสารทุน จึงมีความเส่ียงจากกราคาของตราสารทุนอาจปรบัตวัลงในบางเหตุการณ ์เนื่องจากความผนัผวน
ของปัจจยัต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของตลาด สงัคม การเมือง ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ซึ่งส่งผลให้
ราคาของตราสารเพิ่มขึน้หรือลดลงไดต้ลอดเวลา 
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▪ กองทุนหลกัมีกลยุทธใ์นการบริหารแบบเชิงรุก (active management) กองทุนจึงมีความเส่ียงที่กลยุทธก์ารลงทุน  การคัดเลือก
และวิเคราะหต์ราสารท่ีลงทนุ การบรหิารความเส่ียง อาจไม่ไดเ้ป็นไปตามที่ประเมินไว ้หรืออาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุ 
ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวงั  

▪ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ความเส่ียงดา้นอัตรา
แลกเปล่ียน  การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย้ ภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ  รวมถึงความเส่ียงที่เกิดจาก
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งของประเทศที่กองทนุน าเงินไปลงทนุ ซึ่งกองทนุตอ้งปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องประเทศนัน้ ๆ   

▪ กองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ ์เพื่อป้องกันความเส่ียง และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม การใชต้ราสารอนพุนัธ ์อาจท าใหม้ีความเส่ียงที่เก่ียวขอ้ง เช่น ความเส่ียงเก่ียวกบัคู่สญัญา 
ความเส่ียงจากการขยายฐาน  เงินลงทนุ (Leverage risk) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความผนัผวนของราคา เป็นตน้  

▪ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ จะลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียง
ดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของของเงินลงทุนในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ซึ่งเป็นสกุลเงินฐาน (Base Currency) ของ
หน่วยลงทุนของกองทุนหลกักลบัมาเป็นสกุลเงินบาทตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ดงันัน้ กองทุนจึงยงัคงมีความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนเหลืออยู่  

▪ เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะไดร้บั ดังนั้นผูล้งทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก่อน
การลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) เป็นตน้  

 
ข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรับผู้ลงทุนทีล่งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-SSF) 
▪ ผูล้งทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  (KKP GNP-SSF) ตอ้งลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งและ

ประมวลรษัฎากรก าหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดงักล่าว และไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือ
น าไปเป็นประกนัได ้ทัง้นีต้ามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

▪ ผูล้งทนุท่ีลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-SSF) มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายภาษีอากร ผูล้งทนุของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีหากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการ
ลงทนุและจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่เคยไดร้บัภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด มิฉะนัน้จะตอ้งช าระเงิน
เพิ่มและหรือเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร (ถา้มี) 

 

5. กองทุนรวมต่ำงประเทศทีก่องทุนรวมนีล้งทุน มีนโยบำยกำรลงทุน และมีปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญอย่ำงไร  
▪ กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุน

ชนิด Class P (USD) โดยมีลกัษณะที่ส าคญัดงันี ้
 

ขอ้มลูกองทนุ Capital Group New Perspective Fund  (กองทนุหลกั) 
จากแหล่งขอ้มลู :  (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) 
ชื่อกองทนุรวมในต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund  
Share Class Class P (USD) ซึ่งเป็น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป โดยหน่วยลงทุนอยู่ในสกุลเงิน

ดอลลารส์หรฐั และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
ISIN Number LU2097333152  
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการ
ลงทนุ 

กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้น
สามัญทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน  ซึ่ง
ผูจ้ดัการกองทุนจะเนน้การลงทนุในหุน้สามญัของบรษิัทท่ีมีส่วนรว่มกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
การคา้และเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต 

ประเภทกองทนุ กองทนุรวมตราสารทนุ 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ 30 ตลุาคม 2558 (30 October 2015)  

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

Capital International Management Company Sàrl 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 
ดชันีชีว้ดั MSCI AC World NETR USD Index 
วนัท าการซือ้ขาย ทกุวนัท าการซือ้ขายของกองทนุหลกั 
ผูด้แูลผลประโยชน ์ J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
ผูส้อบบญัชีกองทนุ PricewaterhouseCoopers Société Cooperative 
ที่ปรกึษาดา้นกฎหมายกองทนุ ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme 
ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ยของ
กองทนุหลกั 

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ยที่เกบ็จากผูซ้ือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ (รอ้ยละของมลูคา่เงินลงทนุ 
(amount to be invested)) 
-ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Sales Charge) : ไม่เกินรอ้ยละ 5.25  
ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทนุหลกัใน Class P (USD) (รอ้ยละ
ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ (total net asset)) 
-ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) : ไม่เกินรอ้ยละ 0.60  
-ค่าธรรมเนียมการด าเนินงาน (Fund Administration Fee) : ไม่เกินรอ้ยละ 0.15  
-ค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์น (Depositary and Custody Fees): ไม่เกินรอ้ยละ 0.05  
- ค่าใชจ้่ายทัง้หมด (Total Expense Ratio :TER) : รอ้ยละ 0.69 (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2564) 

 

รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนังสือชีช้วน (Master Prospectus) ของ
กองทนุหลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัเพิ่มเติมไดท้ี่ : https://www.capitalgroup.com/lu/en 
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5.2 ปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญของกองทุนหลัก  
(1)  ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุน (Equity Risk) : ราคาของตราสารทุนอาจปรบัตวัลงในบางเหตุการณ์ เนื่องจาก

ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน ซึ่งส่งผลใหร้าคาของตราสารเพิ่มขึน้หรือลดลงไดต้ลอดเวลา 

(2)  ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในหนีส้ำธำรณะ (Sovereign Debt Risk): กองทนุหลกัอาจมีการลงทุนบางส่วนในหนีส้าธารณะ 
(Sovereign Debt) จึงตอ้งพิจารณาความเส่ียงดา้นเครดิตของรฐับาลประเทศที่ลงทุน กองทุนมีความเส่ียงหากผูอ้อกตราสาร
ผิดนดัช าระหนี ้ 

(3)  ควำมเสี่ยงจำกตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทุนมีนโยบายการลงทุนไปยงัตราสารทุนทั่วโลก เงินลงทุน
บางส่วนจะมีการไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในบางตลาดยังมีข้อจ ากัดหลาย  ๆ ด้านเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว 
(Developed Market) เช่น ระบบการช าระคืนส่งมอบ (settlement systems) อาจล่าชา้หรืออาจเกิดการผิดพลาดของระบบ
หรือการปฏิบัติงานของคู่สญัญา บทบาทหนา้ที่ขององคก์รที่มีหนา้ที่ก ากับดูแลตลาดเกิดใหม่อาจไม่ชดัเจน และโปร่งใสเท่า
ตลาดที่พฒันาแลว้ และระดบัสภาพคล่องของตลาด ท่ีอยู่ในระดบัต ่า และความผนัผวนของระดบัราคาที่สงู นอกจากนัน้อาจมี 
เรื่องของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครฐั ขอ้จ ากัดของนกัลงทุนต่างชาติและความไม่สงบทางการเมืองของตลาดเกิด
ใหม่ ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกบัการด าเนินงานของตลาด 

(4)  ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk): กองทุนหลกัมีการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเป็นหลกัทรพัยห์ลักของ
กองทุน ซึ่งตราสารทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลกัของกองทุน ท าใหม้ีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนระหว่างเงินสกลุหลกักบัเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมลูค่าหลกัทรพัย ์เงินปันผล ดอกเบีย้ และอาจท าใหเ้กิดก าไร 
หรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนได ้

(5)  ควำมเสี่ยงจำกกำรซือ้ขำยหลักทรัพยน์อกตลำดหลักทรัพย ์(OTC Markets Risk): ในบางกรณีกองทนุหลกัอาจมีการท า
การซือ้ขายหลกัทรพัยน์อกตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งท าใหก้องทนุมีความเส่ียงสงูกว่าการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็น
ทางการ (Official stock exchange) ทัง้นี ้เนื่องจากสภาพคล่องที่อาจต ่ากว่า หรือการก ากบัดแูลที่อาจไม่รดักมุเท่าตลาดที่เป็น
ทางการ อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาลงทนุซือ้ขายหลกัทรพัยน์อกตลาดหลกัทรพัยจ์ะน าปัจจยัความเส่ียงเหล่านีม้าวิเคราะห์
อย่างละเอียดก่อนท าการซือ้ขายแต่ละครัง้ 

(6)  ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ ์(Derivatives  Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อ
ป้องกันความเส่ียง ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยเพื่อวัตถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใช้ตราสาร
อนพุนัธ ์อาจท าใหค้วามผนัผวนของกองทนุเพิ่มสงูขึน้ และการป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนอาจท าไม่ไดเ้ต็มจ านวน 
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5.3 ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลัก  
▪ ผลการด าเนินงาน (Return) ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด 

Class P (USD) (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564) เป็นดงันี ้

 

      
  

▪ ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) 
(กองทนุหลกั) ในหน่วยลงทนุชนิด Class P (USD) (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564) เป็นดงันี ้
▪ Capital Group New Perspective 

Fund (LUX) - Class P (USD) 
1Y1) Since Inception1) 

Standard Deviation (SD)1) 11.09% 20.37% 
1) % ต่อปี 

 
ที่มา : Capital International Management Company Sàrl 
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6. กองทุนรวมนี้มีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ส่งผลให้กองทุนรวมมีฐำนะกำรลงทุนในสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำหรือตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำมเสี่ยง โดยมีกำร
ก ำหนดอัตรำส่วนไว้เป็นอัตรำส่วนเท่ำใดของมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม และผลกระทบทำงลบภำยใต้สมมติฐำน
และควำมเชื่อม่ันทีส่มเหตุสมผลจำกกำรลงทุนในสัญญำหรือตรำสำรดังกล่ำวต่อเงนิทุนของกองทุนรวมเป็นอย่ำงไร?     
▪ กองทุนนีไ้ม่มีการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงที่มิไดม้ีวตัถุประสงค ์

เพื่อการลดความเส่ียง  อย่างไรก็ดี กองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความ
เส่ียงโดยเป็นการลงทนุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการลงทนุ (efficient portfolio management) ในอตัราส่วน ณ ขณะ
ใดขณะหนึง่ไม่เกินมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ของกองทนุหลกั 

 
7. กำรลงทนุในกองทนุรวมนีค้วรเปรียบเทยีบกบัตวัชีว้ดั (Benchmark) ใด?  

▪ ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับดว้ยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค  านวณ
ผลตอบแทน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการ
เปล่ียนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได  ้

 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ัดในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดัชนีของตัวชีว้ดัไม่ไดจ้ัดท าหรือเปิดเผยขอ้มูล/อัตรา
ดงักล่าวอีกต่อไป โดยบรษิัทบริษัทจดัการจะแจง้เปล่ียนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซต์
ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได้ 
 

8. เป็นกองทุนรวมทีมี่ผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่? อย่ำงไร?  
▪ เป็นกองทนุรวมทั่วไป ไม่มีการประกนัเงินลงทนุ และไม่คุม้ครองเงินตน้   

 
9. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร? 

▪ กองทนุรวมมีรอบระยะเวลาบญัชีวนัท่ี 1 ธันวาคม ถึง  30 พฤศจิกายน ของทกุปี 
  

  



  

กองทนุเปิดเคเคพ ีโกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ                                                                                           หนา้ 22 

ค าถามค าตอบทีค่วรรู้เก่ียวกับการลงทุน 
 

ข้อก ำหนดกำรซือ้ขำย 

Q : ท่ำนต้องลงทุนเป็นจ ำนวนเงนิเท่ำใด และค ำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่ำงไร?  

A : ผูล้งทนุสามารถเริ่มลงทนุดว้ยเงินลงทนุขัน้ต ่าเพียง 100 บาท บวกค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  
 [จ านวนหน่วยลงทนุ = จ านวนเงินลงทนุ ÷ (มลูค่าที่ตราไว ้+ ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี)] 
ทัง้นี ้ในการเสนอขายครัง้แรก มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วยจะเท่ากบั 10.00 บาท 

 
Q : ท่ำนจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่ำงไร และมีวิธกีำรซือ้ ขำย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุอย่ำงไร?  
A : ท่านสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม  

เกียรตินาคินภทัร จ ากดั โทรศพัท ์โทร 02 305 9800 (ทมีสนบัสนนุการตลาดและพฒันาช่องทาง) แฟกซ ์02 305 9803-4 
 
เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลกูคา้ในความดูแลของ
บรษิัทจดัการเพิ่มเติม ตัง้แต่วนัท าการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุขา้งตน้ ในหนงัสือ
ชีช้วน หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือติดประกาศที่ส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือ      รบัซือ้คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใด
ที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี ้ ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดเ้ปิดบัญชีกองทุนไวก้ับบริษัทจัดการก่อนหนา้วันที่บริษัทจัดการไม่รบัเปิดบัญชี
กองทนุเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกบับรษิัทจดัการไดต้ามปกติ 
 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่รอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ หรือตามสดัส่วนอื่นที่จะมีการก าหนด
หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑข์องกองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจประกาศก าหนด ผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบและตกลงใหบ้ริษัทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มูลของ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับ
กองทนุหลกัหรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบคุคลอื่น รายละเอียดดงันี ้ 
1. ชื่อ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
2. บตัรประชาชน และ/หรือหนงัสือเดินทาง ท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อหน่วย และ/หรือ รบัรองโดยโนตารีพบัลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการท าความรูจ้กัตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่วยงานที่มีอ  านาจรอ้งขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรมหลักทรพัยเ์ป็นช่องทางในการฟอกเงินและการ
สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลกั  
4. ขอ้มลูอื่นตามที่กองทนุหลกั และ/หรือกองทนุต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุน
หลกัหรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบคุคลอื่น และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจรอ้งขอ  
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน  www.kkpfg.com/ 
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะน าส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการรอ้งขอ ให้แก่  
กองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทุนหลกัหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถื้อหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหาย หรือค่าใชจ้่าย 
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หรือเงินอื่นใดจากบรษิัทจดัการ รวมถึงใหค้วามยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะน าส่งขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่
บริษัทจดัการรอ้งขอ ใหแ้ก่กองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรบัทราบว่ า มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูล 
ส่วนบคุคลของประเทศปลายทางดงักล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศก าหนด 
 
บริษัทจดัการจะเป็นผูด้  าเนินการตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (และที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับ
กองทนุรวม (ถา้มี)  ทัง้นี ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 
ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรบัทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection 
 

▪ กำรเปิดบัญชีกองทนุ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน/ผูส้นใจลงทนุจะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนกับบรษิัทจดัการไว้ เพื่อประโยชนใ์นการติดต่อท ารายการซือ้ หรือขาย

คืนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ใน
ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเปิดบญัชีกองทนุตามที่บรษิัทจดัการก าหนดอย่างถกูตอ้งและตามความ
จรงิพรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้

 
ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทนุ/ 

ผู้สนใจลงทุน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรเปิดบัญชี* 

กรณีบุคคลธรรมดำ  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
กรณีนิติบุคคล ▪ ส าเนาหนงัสือรบัรองที่กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้มเ่กิน 1 เดือน ซึง่กรรมการผู้

มีอ  านาจไดล้งนามและประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) เพื่อรบัรอง
ความถกูตอ้งแลว้  

▪ ตวัอยา่งลายมือชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และ/หรือ ผูม้ีอ  านาจลงนาม
แทนนิติบคุคลและเงื่อนไขการลงนาม  

▪ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึ่งลง
นามรบัรองความถกูตอ้ง 

▪ หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็น
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ระบใุนหนงัสือรบัรองที่กระทรวงพาณิชยอ์อกให้  

▪ ส าเนาบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง   
กรณีบัญชีร่วม  
(ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน) 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองความถูกตอ้งของผู้ถือหน่วย
ลงทนุแต่ละราย 

*  อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง
ก าหนด 

** การก าหนดใหผู้ใ้ชส้ิทธิ และ/หรือเง่ือนไขการลงนามในการใชส้ิทธิในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทจดัการก าหนด 
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เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุ เพื่อเป็นลกูคา้ในความดแูลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้แต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทุนขา้งตน้ ใน
หนังสือชีช้วน หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดเ้ปิดบญัชีกองทนุไวก้บับรษิัทจดัการก่อนหนา้วนัท่ีบรษิัทจดัการไม่รบั
เปิดบญัชีกองทนุเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกบับรษิัทจดัการไดต้ามปกติ 
 

▪ กำรสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ/ผูส้นใจลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (สบัเปล่ียนเขา้กองทนุนี)้ ตามวิธีการที่
บริษัทจัดการก าหนดไดท้ี่บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการ
ก าหนด เช่น ช่องการบรกิารทางอินเตอรเ์น็ต เป็นตน้ ไดท้กุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 
 
เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัเปิดบญัชีกองทุน เพื่อเป็นลูกคา้ในความดูแล
ของบริษัทจดัการเพิ่มเติม ตัง้แต่วนัท าการที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุขา้งตน้ 
ในหนงัสือชีช้วน หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือติดประกาศที่ส านกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดเ้ปิดบญัชีกองทุนไวก้ับบรษิัทจดัการก่อนหนา้วนัท่ีบรษิัทจดัการไม่
รบัเปิดบญัชีกองทนุเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกบับรษิัทจดัการไดต้ามปกติ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรับผู้ลงทุนทีล่งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-SSF) 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุการเสนอขายหรือปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปล่ียนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราว
หรือถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ไปหรือเปล่ียนแปลงไป และ/หรือ
เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีเปล่ียนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรบัค าสั่งซือ้/สบัเปล่ียนเขา้
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้หลังจากปิดรบัค าสั่งซือ้/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร  โดยบริษัท
จดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ เวน้แต่
กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้และ/หรือกรณีจ าเป็นและสมควร และ/หรือเหตสุดุวิสยั บรษิัทจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 
 

▪ กำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการจะเปิดรบัค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. ไดท้ี่บรษิัทจดัการ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน รวมถึงช่องทางบรกิารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบรกิาร
ทางอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ   
เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัเปิดบญัชีกองทุน เพื่อเป็นลกูคา้ในความดูแล
ของบริษัทจดัการเพิ่มเติม ตัง้แต่วนัท าการที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุขา้งตน้ 
ในหนงัสือชีช้วน หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือติดประกาศที่ส านกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดเ้ปิดบญัชีกองทุนไวก้ับบรษิัทจดัการก่อนหนา้วนัท่ีบรษิัทจดัการไม่
รบัเปิดบญัชีกองทนุเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกบับรษิัทจดัการไดต้ามปกติ 
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ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วย/ผูล้งทุนจะไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน  โดยช าระเงินคืนใหต้ามที่ผูถื้อ
หน่วย/ผูล้งทนุไดแ้จง้ความประสงคก์ารรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
 

        ข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรับผู้ลงทุนทีล่งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-SSF) 
หลกัการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลกัเกณฑแ์ละ/หรือวิธีการที่
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด หรือที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง โดย ณ ขณะที่บรษิัทจดัการเปิดใหบ้ริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมครัง้แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งไดก้ าหนดใหใ้ชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 
 

▪ กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
o กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ :  
 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี ้(หรือในกรณีที่กองทุนนีเ้ป็น “กองทุนปลายทาง”) ตาม

ขอ้ก าหนดการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวขา้งตน้ 

o กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก :  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี ้(หรือในกรณีที่กองทุนนี ้เป็น “กองทุนต้นทาง”) ตาม

ขอ้ก าหนดการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวขา้งตน้ 
กรณีลงทนุชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-H-SSF) 
o กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ :  
 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้กองทุนนี ้(กรณีที่กองทุนนีเ้ป็น “กองทนุปลายทาง”) ตามขอ้ก าหนด
 การสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวขา้งตน้ 
o กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก :  
 ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็นกองทุนตน้ทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิดรบัค าสั่งสับเปล่ียนออกจากหน่วยลงทุนชนิด 
 เพื่อการออม ไปยงักองทุนรวมปลายทางที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตก้ารจดัการ
 และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตก้ารบริหารของบรษิัทจดัการอื่น เท่านัน้ เวน้แต่
 บรษิัทจดัการจะอนญุาตหรือใหด้  าเนินการเป็นอย่างอื่น 

 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิารสบัเปล่ียนระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดยีวกนั  
 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดใหผู้้ถือหน่วยท ารายการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน   
รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสบัเปล่ียนขา้งตน้ โดยถือว่าไดร้บั
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูส้นใจ
ลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจดัใหม้ีขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และ/หรือส านกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือรบั
ซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
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หมายเหต ุ: เนื่องจากกองทนุมีการลงทนุในตา่งประเทศ ซึ่งวนัหยดุท าการของกองทนุรวมตา่งประเทศที่กองทนุไปลงทนุ อาจจะไม่
ตรงกบัวนัหยดุท าการของประเทศไทย จึงอาจสง่ผลกระทบต่อการส่งค าสั่งซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลา
ในการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วย/ผูล้งทนุ 

 
▪ ชื่อบัญชีในกำรสั่งซือ้/สับเปลีย่นเข้ำกองทนุ 

“บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินำคินภัทร” 
ตามหมายเลขบญัชีของธนาคารต่าง ๆ ดงันี ้

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร  เลขที่บญัชี 100-0-002-43-2  
ธนาคารกสิกรไทย                       เลขที่บญัชี 089-1-12110-5  
ธนาคารกรุงเทพ                         เลขที่บญัชี 055-3-02158-5  
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์         เลขที่บญัชี 889-1-01012-7  
ธนาคารไทยพาณิชย ์                  เลขที่บญัชี 075-3-02836-5  
ธนาคารทหารไทยธนชาต                  เลขที่บญัชี 054-1-06333-5  
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา                  เลขที่บญัชี 151-0-04386-4  
ธนาคารกรุงไทย                          เลขที่บญัชี 091-6-01500-9  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย                เลขที่บญัชี 801-1-11244-0  

หรือบญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นบญัชีที่รบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ  
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต โดยถือว่าไดร้บั
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

 
Q : กรณีใดทีบ่ริษัทจัดกำรสงวนสทิธิไม่ขำยหน่วยลงทนุ? 
A : บรษิัทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ ดงันี ้

▪ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรือเพื่อประโยชนข์องบุคคลอเมรกินั (U.S. Person) และ/
หรือ บุคคลที่มีสญัชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่
อื่น และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา และ/หรือ เป็นบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมใน
สหรฐัอเมรกิา  

▪ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัหรือปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ท  าใหบ้รษิัทจดัการ  และ/
หรือกองทุนภายใตบ้ริษัทจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศที่มีลกัษณะเดียวกนั 

▪ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบรหิารและจดัการกองทนุ
หรือท าใหเ้กิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทนุ  

 
Q : กองทุนมีข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ตำมค ำสั่งทีรั่บไว้แล้ว และกำรหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร? 
A : การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
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▪ บริษัทจัดการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดม้ีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไว้แล้วได ้เมื่อได้รบัความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ ายโอน 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้เล่ือน
ก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนั
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่านสามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการและขอ้ผกูพนั) 

 
 

การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสั่ง 
บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได ้เมื่อ 

▪ ตลาดหลกัทรพัยห์รือศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
▪ กรณีมีเหตุจ าเป็นโดยความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (ให้กระท าไดไ้ม่เกิน 1 วันท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผันจาก

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 
- มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
- ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
- มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

▪ ส าหรบักองทนุท่ีลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 
- ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
- ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี 
- มีเหตุที่ท  าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่
เหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

▪ เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน 
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัต่อไปนี ้ 
(ก) บรษิัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี ้ 

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม  
 การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือ  
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
▪ อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้รษิทัจดัการกองทนุรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั

เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม 
การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็น
หน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
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▪ กรณีอยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว  
มีความเชื่อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทนุ และการเลิกกองทนุรวม
จะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 

 
การหยดุขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่ง
ขายคืนหรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนั
ท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

    
Q : กองทุนก ำหนดวธิีกำรโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ำกดักำรโอนไวอ้ย่ำงไร? 
A : 1) กรณีส ำหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 
 วิธีการโอนหน่วยลงทนุ  

▪ ผูโ้อนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  านกังานนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ หรือส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืนที่เปิดบญัชีกองทนุไว ้

▪ ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนโครงการ 
▪ ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบหน่วยลงทุนและตอ้งการโอนหน่วยลงทนุ ผูโ้อนจะตอ้งน าส่งใบหน่วยลงทนุคืนใหแ้ก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน

เพื่อท าการโอนหน่วยลงทุนในระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผูร้บัโอนตอ้งการไดใ้บหน่วยลงทุน จะตอ้งยื่นเรื่องการ
ขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะด าเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้้
โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุ โดยค าขอโอนหน่วยลงทนุตอ้งถกูตอ้งและครบถว้น 
ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชสิ้ทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุ ไดต้่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุด าเนินการโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ย
แลว้ 

 
ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ   

▪ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชนข์องบุคคลอเมริกนั (U.S. Person) และ/
หรือ บคุคลที่มีสญัชาติ (Nationality) อเมรกินั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมรกิา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่
อยู่อื่น และ/หรือมีบญัชี อยู่ในสหรฐัอเมรกิา หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมรกิา และ/หรือ เป็นบคุคลที่เก่ียวขอ้ง
กับสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมใน
สหรฐัอเมรกิา  

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัหรือปฏิเสธค าสั่งการโอนหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ท  าใหบ้ริษัท
จดัการและหรือกองทนุภายใตบ้รษิัทจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศที่มีลกัษณะ
เดียวกนั 
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2) กรณีส ำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม  
ผูล้งทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม ไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได ้ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง หรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  
กรณีขา้งตน้ บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุใหบ้คุคลอื่นหรือการจ าน าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนิด
เพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  
กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคท์ี่จะโอนการลงทนุ ในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมนี ้ทัง้หมดหรือบางส่วนไปยงัหน่วยลงทนุชนิดเพื่อ
การออม/กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารจดัการ หรือไปยงัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/กองทนุรวมเพื่อการออมภายใตก้าร
จดัการของบรษิัทจดัการอื่น  บรษิัทจดัการจะด าเนินการโอนการลงทนุ ในหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยลงทนุชนิดเพื่อ
การออม/กองทุนรวมเพื่อการออมนัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ไดร้บัค าสั่งจากผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง หรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

 
กรณีการโอนการลงทนุในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี ้เมื่อเกิดเหตกุารณต์ามหวัขอ้ “การเลิกกองทนุ” บรษิัทจดัการจะด าเนินการ
โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใตก้าร
จดัการของบรษิัทจดัการ ที่มีความเส่ียงในระดบัต ่าสดุในขณะนัน้ หรือตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งบรษิัทจดัการจะด าเนินการ
ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “การด าเนินการของบรษิัทจดัการ เมื่อเลิกกองทนุรวม” 
 
บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปรบัเปล่ียน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทนุโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมเพื่อการออม   

 
Q : ท่ำนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด? 
A : ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการ จากช่องทางใดช่องทางหน่ึงหรือหลายช่องทางดงัต่อไปนี ้

1) เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ https://am.kkpfg.com 
2) ระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) 

 

Q : ข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวกบักำรแบง่หน่วยลงทุนทีผู้่ลงทุนควรท ำควำมเขำ้ใจก่อนกำรลงทนุ? 

A : ขอ้มลูอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการแบ่งหน่วยลงทนุท่ีผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจก่อนการลงทนุ ดงันี ้

▪ ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจัดการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน  
ที่ตนถือ  ทั้งนี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้ับประโยชนต์อบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผูถื้อหน่วย
ลงทนุแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 

▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน  กองทุนนี ้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น  
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ท าใหค้วามผูกพนัรบัผิด (liability) ของกองทนุที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก
กันตามชนิดของหน่วยลงทุน  โดยทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนจะอยู่ภายใตค้วามผูกพันรบัผิดต่อบุคคลภายนอกตามสญัญา
ขอ้ตกลงหรือนิติกรรมอื่น 

▪ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดใหบ้รกิารเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทนุออกเป็นชนิด
ต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. และประกาศที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มการใหบ้รกิารแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
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ที่อาจมีความตอ้งการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจง้รายละเอียดการ ใหบ้ริการดังกล่าวก่อนวัน
เปล่ียนแปลง โดยจะประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการ ขายและรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

▪ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนุนการ 
ขายและรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

▪ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน  
กองทุนนี ้ โดยจะประกาศ ณ ที่ท  าการของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการ ขายและรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

 
สิทธขิองผู้ถือหน่วย 

Q : กองทุนนีมี้กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม่? อย่ำงไร? 
A : บรษิัทจดัการจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการ นบัแตว่นัท าการซือ้ขายหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และจะสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 
Q : ผู้ถือหน่วยอำจถูกจ ำกัดสิทธิในเร่ืองใดบ้ำง ภำยใต้เงือ่นไขอย่ำงไร? 
A : ผูถื้อหน่วยอาจจะถกูจ ากดัสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะไม่

นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วย
ลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑเ์ก่ียวกับขอ้จ ากัดในการใชสิ้ทธิออกเสียงและขอ้ยกเวน้ จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
และ/หรือประกาศที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

 
Q :  มีข้อจ ำกัดในกำรถือหน่วยลงทุนหรือไม่ ? 
A : หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ และ/หรือขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง จะเป็นไปตาม ประกาศ และ/หรือกฎหมาย

อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือประกาศที่มกีารแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 
 
Q : ช่องทำงและวิธกีำรทีผู้่ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สทิธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง

ของบริษทัจัดกำรกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A : ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียง ไดท้ี่  https://am.kkpfg.com 
 
Q : หำกท่ำนตอ้งกำรร้องเรียนจะท ำไดอ้ย่ำงไร ? 
A : 1) ติดต่อบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  
        ทีมการตลาดและพฒันาช่องทาง โทรศพัท ์0-2305-9800 หรือ 

2) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 หรือ 
 3) ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ (ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)) โทรศพัท ์0-2724-4000  
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กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร: ไม่มี  

Q : กำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทย เพื่อกำรวำงทรัพยส์ ำหรับผู้ถือหน่วยลงทนุทุกรำยทีไ่ม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย? 

A : ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะอา้งอิงที่อยู่ของบรษิัท
จดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย ์

 
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

Q : บุคคลใดทีเ่กี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวม ? 
A : บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทนุรวม มีดงันี ้
  

▪ ข้อมูลบริษทัจัดกำร : 
 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร ์เอ ชัน้ท่ี 17 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท ์0-2305-9800  
โทรสาร 0-2305-9803-4 

▪ ดัชนีชีว้ดักำรต่อต้ำนคอรรั์ปชั่น ไดร้บัการรบัรอง CAC1  

▪ มูลค่ำทรัพยส์นิสุทธิภำยใตก้ำร
บริหำรจัดกำร : 
(ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2564) 

90,011.57 ลา้นบาท       
                 
 

▪ จ ำนวนกองทุนรวมทัง้หมดภำยใต้
กำรบริหำรจัดกำร : 
(ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2564) 

39 กองทนุ  

▪ รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร : 
1) คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก่ 

 
คณุอภินนัท ์เกลียวปฏินนท ์  
คณุยทุธพล ลาภละมลู   
คณุพิพฒัน ์เหลืองนฤมิตชยั  
คณุกลุนนัท ์ซานไทโว 
คณุอนกุลู ปิติชยัชาญ 

 
(ประธานกรรมการ) 
(กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 

2) คณะผูบ้ริหาร ไดแ้ก ่
 

คณุยทุธพล ลาภละมลู 
คณุอลิสา กมัพลพนัธ ์
คณุจตุิมาส ศิวะมาศ 
คณุทิพวลัย ์เอี่ยมโอภาส 
คณุจิราภรณ ์ภาคสโุพธ์ิ 

(กรรมการผูจ้ดัการ) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการลงทนุ) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ทีม Research)   
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่ายพฒันาธุรกิจ) 
(ผูอ้  านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการกองทนุ) 

 
1 CAC : โครงการแนวรว่มปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 
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คณุกษิดิษ ทองปลวิ (ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบรหิารความเส่ียง) 

▪ รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน : 
 

คณุยทุธพล ลาภละมลู 
คณุอลิสา กมัพลพนัธ ์
คณุจตุิมาส ศิวะมาศ 
คณุอชัพร ศิรธินะวฒัน ์
คณุสรุาช เซที 
คณุธนทัฐา วชัรานกุรู        
คณุลกัษณช์นก สงวนรกัศกัดิ์ 
คณุรฐัพล ขตัติยะสวุงศ ์
คณุสทุิน แซ่โงว้                                               

(กรรมการผูจ้ดัการ) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการลงทุน) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  ทีม Research)   
(ผูอ้  านวยการอาวโุส ทีมบรหิารกองทนุตราสารต่างประเทศ) 
(ผูอ้  านวยการอาวโุส  ทีมบริหารกองทนุตราสารทนุ) 
(ผูอ้  านวยการ ทีม Fund Specialist) 
(ผูอ้  านวยการ ทีมบรหิารกองทนุตราสารตา่งประเทศ) 
(ผูอ้  านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี)้ 
(ผูอ้  านวยการอาวโุส ทีมบรหิารกองทนุตราสารทนุ) 

▪ รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน : 
1) คณุลกัษณช์นก สงวนรกัศกัดิ ์

(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปรญิญาโท  MSc Finance (International Program) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตรี BBA มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- CFA Level 1 

 o ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ  บลจ.เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  
สายงานจดัการลงทนุ 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส  
บลจ. เอเชียเวลท ์จ ากดั ฝ่ายลงทนุ  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส   
บลจ. ธนชาต จ ากดั ฝ่ายลงทนุ 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ   
บลจ. เกียรตินาคิน จ ากดั ฝ่ายลงทนุ 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ   
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายลงทนุ 

 o หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมต่างประเทศ และสินทรพัย์
ทางเลือก 

- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 
2) คณุศภุฤกษ์ วิรยิะก่อกิจกลุ, CFA 

(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัติกำรศึกษำ - ปรญิญาโท  MS Finance จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- CFA Charterholder 

 o ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ   
สายงานจดัการลงทนุ บลจ.ภทัร จ ากดั  

- อดีตเจา้หนา้ที่บรหิารความเส่ียงอาวโุส  
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ฝ่ายบรหิารความเส่ียงองคก์ร บรษิัท ทิสโก ้ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

 o หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 
และสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

- บรหิารและจดัการกองทนุส่วนบคุคล ตราสารทนุ 
และสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

3) คณุอญัชญั ชฤูกษธ์นเศรษฐ์ 
(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปรญิญาโท  MS Finance จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 o ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. ภทัร จ ากดั  

 o หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ - บรหิารและจดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
และกองทนุรวมตราสารทางเลือก 

- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 
4) คณุอชัพร ศิรธินะวฒัน ์

(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

ประวัติกำรศึกษำ - ปรญิญาโท  MSC in Finance and Management, 
University of Exeter 

 o ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  

 o หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 

5) คณุสรุาช เซที, CFA 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปรญิญาโท MBA มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- CFA charterholder 

 o ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 

- อดีตนกัวิเคราะห ์บรษิัท เอไอ เอ จ ากดั 
 o หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 

 
- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 

6) คณุสทุิน แซ่โงว้, CFA 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปรญิญาโท MBA, The University of Chicago 
Graduate School of Business 

- CFA charterholder 
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 o ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ บลจ. เมยแ์บงค ์(ประเทศไทย) 
 o หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 

 
- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 

7) คณุเศรษฐา ปวีณอภิชาต 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปรญิญาโท MBA, National Institute of Development 
Administration (NIDA) 

- CFA level 1 
 o ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

 
- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 o หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ - บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 

- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 
8) คณุยทุธพล ลาภละมลู , CFA 

(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

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

 o ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 

- อดีตผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
หวัหนา้ฝ่ายกองทนุส่วนบคุคล สายงานบรหิารเงินลงทนุ 
บล. ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

 o หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวมตราสารทนุ 

9) คณุอลิสา  กมัพลพนัธ ์
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัติกำรศึกษำ - ปรญิญาโท MBA major Finance , Drexel University 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทนุส่วนบคุคล สายงานจดัการลงทนุ  
บล. ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. ยโูอบี (ไทย) จ ากดั 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จ ากดั (มหาชน)  

 o หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 

10) คณุภมูิพงษ์ ภมรบตุร 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัติกำรศึกษำ - ปรญิญาโท MSc Finance จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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 o ประสบกำรณก์ำรท ำงำน - ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. เกียรตินาคินภทัร 

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. เกียรตินาคินภทัร 

- อดีตเจา้หนา้ที่อาวโุส ฝ่ายบรหิารสินทรพัย ์บมจ. ผลิต
ไฟฟ้า 

 o หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ - บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 

11)  คณุรฐัพล ขตัติยะสวุงศ,์ CFA, FRM 
(ผูจ้ดัการสภาพคล่อง) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปรญิญาโท Investment Management, Cass 
Business School 

- ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- CFA Charterholder 
- Certified FRM 

 o ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 

- ผูอ้  านวยการงานลงทนุตราสารหนี ้ 
 บลจ.เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 
- อดีตผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บลจ.ทหารไทย จ ากดั 
- อดีตผูจ้ดัการลงทนุ ฝ่ายบรหิารเงนิ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 o หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารหนี ้
- ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อตัราดอกเบีย้และอตัรา
แลกเปล่ียน 

12)  คณุชวณฐั ไพศาลวงศด์ ี
 (ผูจ้ดัการสภาพคล่อง) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงิน วิทยาลยั
นานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

- CFA Level 1 
 o ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

 
- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้          
สายงานจดัการลงทนุ บลจ. ทหารไทย จ ากดั      

 o หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ - บรหิารและจดัการกองทนุรวมตลาดเงินและกองทนุรวม
ตราสารหนี ้

- ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน 

- วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทนุ 
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 รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

• ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)           โทรศพัท ์: 0-2165-5555 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: 0-2305-9559 
• ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: 0-2359-0000 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: 0-2217-8888 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: 0-2658-8888 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)      โทรศพัท ์: 0-2659-7000, 0-2659-7384 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั      โทรศพัท ์: 0-2695-5000 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   โทรศพัท ์: 0-2857-7799 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจเีอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั   โทรศพัท ์: 0-2846-8649 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 0-2646-9650 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จ ากดั       โทรศพัท ์: 0-2697-3800, 0-2697-3878   
• บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: 0-2635-1718 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั      โทรศพัท ์: 0-2680-1111 
• บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั   โทรศพัท ์: 0-2660-6677 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์: 0-2659-8000 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 0-2658-5800 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: 0-2659-3456 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 0-2638-5000, 0-2287-6000 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)      โทรศพัท ์: 0-2684-8888 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั      โทรศพัท ์: 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 
• บรษิัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 0-2648-3600, 0-2648-3500 
• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จ ากดั    โทรศพัท ์: 0-2680-5000 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน)      โทรศพัท ์: 0-2205-7000 
• บรษิัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั      โทรศพัท ์: 0-2223-2288 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 0-2862-9797 
• บรษิัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุเว็ลธ ์เมจิก จ ากดั  โทรศพัท ์: 0-2861-5508 
• บมจ. เจนเนอราล่ี ประกนัชวีิต (ไทยแลนด)์      โทรศพัท ์: 1394 
• บรษิัท เอไอเอ จ ากดั          โทรศพัท ์: 1581 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: 0-2648-1111 
• บรษิัท หลกัทรพัยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั    โทรศพัท ์: 0-2009-8888 
• ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)       โทรศพัท ์: 0-2795-1000 
• บรษิัท หลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: 0-2618-1111 
• ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน)       โทรศพัท ์: 02 626 7777, 02 626 7778 
• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั   โทรศพัท ์: 02 026 6222 
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• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั   โทรศพัท ์: 02 026 5100 
• บรษิัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: 02 796 0011 
• บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: 0-2274-9400, 0-2276-1025 
• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั โทรศพัท ์: 1240 
• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จ ากดั    โทรศพัท:์ 02-061-9621 
• บรษิัท หลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั          โทรศพัท:์ 02-430-6543 
• บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากัด       โทรศพัท:์ 02 508 1567 

 
และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการแตง่ตัง้ รวมถงึช่องทางการบรกิารอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด เช่น 
บรกิารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์อาทิ ช่องการบรกิารทางอินเตอรเ์น็ต เป็นตน้  
เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัเปิดบญัชีกองทุน เพื่อเป็นลูกคา้ในความดูแลของบริษัท
จดัการเพิ่มเติม ตัง้แต่วนัท าการที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุขา้งตน้ ในหนงัสือชีช้วน หรือ
ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดเ้ปิดบญัชีกองทุนไวก้ับบรษิัทจดัการก่อนหนา้วนัที่บริษัทจดัการไม่รบัเปิดบญัชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถ
ท าธุรกรรมกบับรษิัทจดัการไดต้ามปกติ 

 
Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรำยชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุเพื่อให้กำรช ำระเงนิและจัดสรรหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยเป็นไปอย่ำง

ถูกต้อง? 
A : บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั ในฐานะนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
 โทรศพัท ์0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4 
 
Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษำทรัพยส์ินและดูแลบริษัทจัดกำรให้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดกำรลงทุนทีต่กลงไว้ ? 
A :   ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์0-2724-4000  
  ทัง้นี ้นอกจากผูด้แูลผลประโยชน ์มีหนา้ที่ตามที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้แลว้ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษา

ผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 

 

Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงนิของกองทนุรวมทีท่่ำนลงทนุ ? 
A : นายอนสุรณ ์เกียรติกงัวาฬไกล  นางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล  นายสาธิต เกียรติกงัวาฬไกล และนาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 
 บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั  

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

Q : ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุจำกชอ่งทำงใด ? 
A : 1. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  
 ทีมการตลาดและพฒันาช่องทาง โทรศพัท ์0-2305-9800 
 2.  เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ https://am.kkpfg.com 
 3. ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 
  

• มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนทีป่รำกฏขึน้แล้วในปัจจุบันหรือไม่ 
▪ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  ไม่มีบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ  
 ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดไดท้างเว็บไซตข์อง
 บรษิัทจดัการท่ี  https://am.kkpfg.com 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเส่ียง  

กองทุนจะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมเงินทุนไปลงทุนโดยกองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัเพียงกองทุนเดียว โดยมี net 
exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม กองทุนนีเ้หมาะ
ส าหรบัผูล้งทนุท่ีมุ่งเนน้ผลตอบแทนจากการลงทนุในระยะยาว 
กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) ที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปล่ียนของ
หลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท  ตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมี
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเหลืออยู่ 
 
ปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญของกองทุนหลัก  
 
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุในตรำสำรทนุ (Equity Risk) : ราคาของตราสารทนุอาจปรบัตวัลงในบางเหตกุารณ ์เนื่องจากความผนัผวน
ของปัจจยัต่าง ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของตลาด สงัคม การเมือง ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ซึ่งส่งผลใหร้าคาของ
ตราสารเพิ่มขึน้หรือลดลงไดต้ลอดเวลา 
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในหนี้สำธำรณะ (Sovereign Debt Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนบางส่วนในหนี ้สาธารณะ 
(Sovereign Debt) จึงตอ้งพิจารณาความเส่ียงดา้นเครดิตของรฐับาลประเทศที่ลงทนุ กองทนุมีความเส่ียงหากผูอ้อกตราสารผิดนดัช าระหนี ้ 
(3) ควำมเสี่ยงจำกตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทุนมีนโยบายการลงทนุไปยงัตราสารทนุทั่วโลก เงินลงทนุบางส่วนจะ
มีการไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในบางตลาดยงัมีขอ้จ ากดัหลายๆ ดา้นเมื่อเทียบกับตลาดที่พฒันาแลว้ (Developed Market) เช่น ระบบ
การช าระคืนส่งมอบ (settlement systems) อาจล่าชา้หรืออาจเกิดการผิดพลาดของระบบหรือการปฏิบัติงานของคู่สญัญา บทบาทหนา้ที่
ขององคก์รที่มีหนา้ที่ก ากับดูแลตลาดเกิดใหม่อาจไม่ชัดเจน และโปร่งใสเท่าตลาดที่พัฒนาแลว้ และระดับสภาพคล่องของตลาด ที่อยู่ใน
ระดบัต ่า และความผนัผวนของระดบัราคาที่สงู นอกจากนัน้อาจมี เรื่องของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครฐั ขอ้จ ากัดของนกัลงทุน
ต่างชาติและความไม่สงบทางการเมืองของตลาดเกิดใหม่ ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกบัการด าเนินงานของตลาด 
(4) ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk): กองทุนมีการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเป็นหลกัทรพัยห์ลกัของกองทุน ซึ่งตรา
สารทนุอาจมีสกลุเงินแตกต่างไปจากสกลุเงินหลกัของกองทนุ ท าใหม้ีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงนิสกลุหลัก
กบัเงินสกลุอื่น อาจจะกระทบกบัมลูค่าหลกัทรพัย ์เงินปันผล ดอกเบีย้ และอาจท าใหเ้กิดก าไร หรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนได้ 
(5) ควำมเสี่ยงจำกกำรซือ้ขำยหลักทรัพยน์อกตลำดหลักทรัพย ์(OTC Markets Risk): ในบางกรณีกองทุนหลกัอาจมีการท าการซือ้
ขายหลกัทรพัยน์อกตลาดหลกัทรัพย ์ซึ่งท าใหก้องทุนมีความเส่ียงสงูกว่าการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยท์ี่เป็นทางการ (Official 
stock exchange) ทัง้นีเ้นื่องจากสภาพคล่องที่อาจต ่ากว่า หรือการก ากับดูแลที่อาจไม่รดักุมเท่าตลาดที่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ในการ
พิจารณาลงทนุซือ้ขายหลกัทรพัยน์อกตลาดหลกัทรพัยจ์ะน าปัจจยัความเส่ียงเหล่านีม้าวิเคราะหอ์ย่างละเอียดก่อนท าการซือ้ขายแต่ละครัง้ 
(6) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ ์(Derivatives  Risk): กองทนุหลกัอาจมีการลงทนุในตราสารอนพุนัธ ์เพื่อป้องกนัความ
เส่ียง ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และป้องกันความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใชต้ราสารอนุพนัธ ์อาจท าใหค้วามผนัผวนของ
กองทนุเพิ่มสงูขึน้ และการป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนอาจท าไม่ไดเ้ต็มจ านวน 
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ควำมเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทฟี  
 

ประเภทของควำมเสี่ยงทีผู้่ลงทุนควรทรำบ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเส่ียงที่เกิดจากราคา
หรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึน้หรือลดลง 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงิน
รวมถึงการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
เป็นตน้ 

กองทนุจะท าการวิเคราะหถ์ึงปัจจยัตา่งๆ อนัอาจส่งผลกระทบต่อ
การปรบัตวัของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารแห่งหนี ้รวมถึง
อตัราดอกเบีย้อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยผูจ้ดัการกองทนุจะ
เป็นผูว้ิเคราะหแ์ละคดัสรรตราสารท่ีจะลงทนุ และดคูวาม
เหมาะสมในเรื่องระยะเวลาในการลงทนุในตราสารต่างๆ  จึงท าให้
สามารถลดความเส่ียงจากปัจจยัดงักล่าวได ้

ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)  
 ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการท าก าไร
ของบริษัท ท าให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น 
ความสามารถในการช าระหนี ้และผลการด าเนินงาน เป็นตน้ 

กองทนุจะท าการวิเคราะหแ์ละพจิารณาความนา่เชื่อถือของผูอ้อก
หลกัทรพัยก์่อนลงทนุ และติดตามผลประกอบการของบรษิัทผูอ้อก
หลกัทรพัยท์ี่ลงทนุอย่างต่อเนื่อง 

ควำมเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and 
Political Risk) ค ว า ม เ ส่ี ย ง ที่ เกิ ด จ า ก ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง
ภายในประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จ ากัดทางดา้นกฎหมาย และการท าธุรกรรม
ทางเงิน  

บรษิัทจดัการจะติดตามสถานการณก์ารเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจยัพืน้ฐาน
ต่าง ๆ ของประเทศที่กองทนุลงทนุอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทุนกลับประเทศ 
(Repatriation risk) ความเส่ียงที่ เกิดจากทางการของประเทศที่
กองทนุลงทนุ อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณท์ี่ไม่ปกติ 
ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้
ลงทนุไม่ไดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้จัดการกองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการน าเงินลงทนุกลบัของประเทศที่
เข้าลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุน
เขา้ไปลงทนุอย่างใกลช้ิด 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
ความเส่ียงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่า
เงินตราสกลุต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง 

ผูจ้ดัการกองทนุจะบรหิารความเส่ียง โดยจะพิจารณาลงทนุในหรือ
มีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Hedge) ใหเ้หมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ เพื่อปกป้องมูลค่าของสินทรพัยส์ุทธิของกองทุนไว ้
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีโอกาสไดร้บัผลก าไรหรือขาดทุนเพิ่มขึน้
หรือลดลงจากอัตราแลกเปล่ียนได ้อีกทั้งการท าธุรกรรมป้องกัน
ความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนรวม
โดยรวมลดลงจากตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
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ประเภทของควำมเสี่ยงทีผู้่ลงทุนควรทรำบ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงจากกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivative) 
ความเส่ียงจากการที่ราคาหลักทรพัยท์ี่ตราสารอนุพันธ์นั้นอา้งอิง
อยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกนัขา้มกบัท่ีคาดการณไ์ว ้ท าให้
กองทุนรับรูผ้ลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ด ารงสถานะเปิดรับ
ความเส่ียง (Exposure) จากการพิจารณาลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ 
และความเส่ียงจากการที่ราคาของตราสารอนุพนัธม์ีความผนัผวน
สูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงท าให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้
ก าไรหรือขาดทนุจากการลงทนุในตราสารอนพุนัธส์งูตามไปดว้ย 

กองทุนจะลงทนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปล่ียน อาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ หากอัตราแลกเปล่ียนไปในทิศทางตรงกัน
ขา้มกบัท่ีคาดการณไ์ว ้

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเส่ียง
จากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนท่ีลงทุนได้ในราคาที่
เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่
ตอ้งการ 

กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีสภาพคล่อง 
โดยค านึงถึงปริมาณการซือ้ขายให้อยู่ในระดับที่พอประมาณถึงมี
สภาพคล่องสูงเพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ประกอบกับ
แนวทางในการบริหารความเส่ียงของกองทุน บริษัทจัดการได้
ก าหนดใหม้ีการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไดทุ้กวนัท าการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ ดงันัน้ จึงท าใหค้วามเส่ียงดา้นสภาพคล่องต ่า 

ควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย (Legal Risk) กองทุนอาจมีความเส่ียง
ทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางภาษีที่
ท  าให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึน้ ผู้ถือ
หน่วยลงทนุอาจไดผ้ลตอบแทนจากการลงทนุต ่ากว่าที่คาดการณไ์ว ้
นอกจากนัน้ในการลงทนุในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความ
เส่ียงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเขา้ลงทุน ออกกฎเกณฑท์ี่เป็น
อปุสรรคต่อผูอ้อกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงิน
ตน้  

กองทุนจะเลือกลงทุนในประเทศที่ผูจ้ดัการกองทุนเห็นว่ามีความ
เส่ียงทางกฎหมายในระดบัต ่า 
 
 

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ (Counterparty Risk) 
กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน  อาจมีความเส่ียงทางด้าน
เครดิตของบรษิัทที่เป็นคู่สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้นัน้ โดยคู่สญัญาใน
การท าธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผกูพนัได ้เนื่องจากมีผล
การด าเนินงานและฐานะการเงินที่ดอ้ยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะ
จ่ายเงินตามภาระผกูพนั 

บรษิัทจดัการจะท าการวิเคราะหส์ถานะหรืออนัดบัความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและ
สม ่าเสมอ  โดยคัดเลือกคู่สัญญาที่ ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในอนัดับ Investment grade จากสถาบันการจดัอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหากมีการปรบัตัวในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ  บริษัท
จัดการจะพิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ ์ทัง้นี ้เพื่อลดความเส่ียงจากการที่คู่สญัญาในการท า
ธุรกรรมไม่สามารถท าตามขอ้สญัญาตามที่ตกลงกนัไว ้

 
ทัง้นี ้แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ ขึน้อยู่กบัการพิจารณาตดัสินใจของบรษิทัจดัการ โดยค านงึถงึประโยชนส์งูสุด
ของกองทนุและผูล้งทนุ 
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เคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องของกองทนุรวม 

กองทนุจดัใหม้ีเครื่องมือบรหิารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทนุรวม ส าหรบัชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี ้

1. KKP GNP 

2. KKP GNP-SSF 

โดยมีรายละเอียดเครื่องมือบรหิารความเส่ียงสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทนุขา้งตน้ ดงัต่อไปนี ้

• เคร่ืองมือกำรก ำหนดให้ผู้ลงทนุเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำย 

- ค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทุนรวมทั่วไป 
อตัราค่าธรรมเนียมการรกัษาสภาพคล่องไม่เกินรอ้ยละ : 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติม: 
ในการจัดใหม้ีเครื่องมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะด าเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวขอ้ “เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวขอ้ที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใตเ้งื่อนไข 
ขอ้จ ากัดและสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใชเ้ครื่องมือเหล่านี ้และหรือ
กรณีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ ผ่านช่องทางตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยการใชเ้ครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเงื่อนไขที่ใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนัน้ ๆ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนมีการรบัค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน
ออกในแต่ละวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุมีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุตามวิธีการค านวณ
ที่บรษิัทจดัการก าหนด  ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงรายละเอียด threshold ขา้งตน้ตามที่บรษิัทจดัการเห็น
เหมาะสม 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มี อ  านาจอื่น ทั้งนี ้ใน
กรณีที่บรษิัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง เมื่อกองทนุปลายทางมีการใชเ้ครื่องมือนี ้บรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนีม้ีการใชเ้ครื่องมือนีด้ว้ย โดยรายการซือ้ขายของกองทุนนีจ้ะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางก าหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ขอ้มูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใชเ้ครื่องมือนี ้โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
บรษิัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผย
อตัรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจรงิ และหรือระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และหรือระยะเวลาการ
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ถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีท้างเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด   
 
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดหรือเปล่ียนแปลงอตัรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงไดไ้ม่

เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนดในโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนออก และ
หรือปรบัเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร
โดยจะไม่ต ่ากว่าระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครอง ท่ีก าหนดในโครงการ 
โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัท
จดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเงื่อนไข และอตัรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกได ้ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้  

 
กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 
1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ

ก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของทรพัยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุนและหรือสภาพตลาดของ
ทรพัยสิ์น และหรือค่าธรรมเนียมการซือ้ขาย (commission) และหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่
เก่ียวขอ้ง และหรือ bid-ask spread และหรือผลกระทบดา้นราคา (price impact) และหรือตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์และหรือปัจจยัอื่น ๆ ท่ีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  ทัง้นี ้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่
เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรบัมูลค่าทรพัยสิ์น
สุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี ) หรือการเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถา้มี) 
และสามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบรหิารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนี ้
ไม่ไดม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่างใด 

 
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บรษิัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 
รำยละเอียดเพิ่มเติม:  
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กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณา
ด าเนินการให้สอดคลอ้งกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้จะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ
แนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น  ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัท
จดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง เมื่อกองทนุปลายทางมีการใชเ้ครื่องมือนี ้บรษิัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่ากองทุนนีม้ีการใชเ้ครื่องมือนีด้ว้ย โดยรายการซือ้ขายของกองทุนนีจ้ะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางก าหนด ดงันัน้ บริษัทจดัการจะใหข้อ้มลูของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใชเ้ครื่องมือนี ้โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด 
 

- กำรปรับมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิด้วยสูตรกำรค ำนวณทีส่ะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพยส์ินของกองทุนรวม (Swing Pricing)  
 
กองทุนรวมทั่วไป 
อัตรำสูงสุดไม่เกนิร้อยละ: 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
ด้วยวิธีปฏิบัติ: Full swing pricing หรือ Partial swing pricing  
รำยละเอียดเพิ่มเติม : 
ในการจัดใหม้ีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะด าเนินการในกรอบ
วิธีการในหวัขอ้ “เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้บริษัทจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจ
พิจารณาเลือกใชเ้ครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใตเ้งื่อนไข ขอ้จ ากัด
และสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใชเ้ครื่องมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเงื่อนไขที่ใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนัน้ ๆ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุและหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอื่น ทัง้นี ้ในกรณี
ที่บรษิัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง เมื่อกองทนุปลายทางมีการใชเ้ครื่องมือนี ้บรษิัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่ากองทุนนีม้ีการใช้เครื่องมือนีด้ ้วย โดยรายการซือ้ขายของกองทุนนีจ้ะตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางก าหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใชเ้ครื่องมือนี ้โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้จะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุและหรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจอื่น 
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2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซือ้หรือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread  
ค่าธรรมเนียมการซือ้ขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรพัยสิ์น และหรือภาวะ
สภาพคล่องของตลาดทรพัยสิ์นที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบดา้นราคา (price impact) และหรือตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการ
รกัษาสดัส่วนการลงทนุ และหรือตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) 
และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เก่ียวขอ้ง และหรือตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่เก่ียวขอ้งกับการซือ้
หรือขายหลกัทรพัย ์และหรือปัจจยัอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุน  ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณา
ใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ี ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าได้
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรพัยสิ์นที่ลงทุน และหรือสภาพคล่อง
ของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนลงทุนอยู่  ทั้งนี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิัทจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการ
บรหิารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  
2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตราหรือเปล่ียนแปลง swing factor ที่เก็บจริง ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  

ซึ่งจะปรบัเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการที่มีการใช้

เครื่องมือ swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้  ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการ
ใด ๆ ท่ีไดด้  าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้  แมห้ากภายหลงัปรากฏวา่
เช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระดว้ยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้จะเป็นไปตามดลุพินิจของบรษิัทจดัการ 

 
กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 
1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขาย

หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า  swing threshold ที่บริษัทจัดการ
ก าหนด  โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออก (switch out) 
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ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด 
 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 
รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณา
ด าเนินการให้สอดคลอ้งกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทัง้นีจ้ะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ
แนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น  ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัท
จดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง เมื่อกองทนุปลายทางมีการใชเ้ครื่องมือนี ้บรษิัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่ากองทุนนีม้ีการใชเ้ครื่องมือนี ้ดว้ย โดยรายการซือ้ขายของกองทุนนีจ้ะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางก าหนด ดงันัน้ บริษัทจดัการจะใหข้อ้มลูของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใชเ้ครื่องมือนี ้โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด  
 
 

- กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีส่ะทอ้นต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพยส์ินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – 
ADLs) 
กองทุนรวมทั่วไป 
อัตรำสูงสุดไม่เกนิร้อยละ : 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ในการจัดใหม้ีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะด าเนินการในกรอบ
วิธีการในหวัขอ้ “เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้บริษัทจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจ
พิจารณาเลือกใชเ้ครือ่งมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใตเ้งื่อนไข ขอ้จ ากัด
และสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใชเ้ครื่องมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเงื่อนไขที่ใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนัน้ ๆ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุและหรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจอื่น ทัง้นี  ้ในกรณี
ที่บรษิัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง เมื่อกองทนุปลายทางมีการใชเ้ครื่องมือนี ้บรษิัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่ากองทุนนีม้ีการใช้เครื่องมือนีด้ ้วย โดยรายการซือ้ขายของกองทุนนีจ้ะตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางก าหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใชเ้ครื่องมือนี ้โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด  
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หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด 

โดยจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุน
และหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs factor จะค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการ
ซื ้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread  ค่าธรรมเนียมการซื ้อขาย (commission) 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรพัยสิ์น และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยสิ์นที่ลดลงจาก
ปกติ และหรือผลกระทบดา้นราคา (price impact) และหรือตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ และหรือตน้ทนุและ
ค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่
เก่ียวขอ้ง และหรือตน้ทนุและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์และหรือปัจจยัอื่น ๆ 
ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่
มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. การก าหนด ADLs threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการ
จะค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทนุ ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาด
ของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน และหรือปรมิาณการซือ้ขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจยัอื่น ๆ ที่
อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรพัยท์ี่กองทุนลงทุนอยู่   ทั้งนี ้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้
ขอ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

4.  ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการ จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แต่สามารถใชร้่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง
สภาพคล่องอื่นได ้

 
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการที่มีการใช้

เครื่องมือ ADLs และบรษิัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น  ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้
ด  าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วย
ลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้
นัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะเป็นไปตามดลุพินิจของบรษิัทจดัการ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ี่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ 
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทก าหนดไว ้รวมถึงบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการ
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เรียกเก็บเฉพาะรายที่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก
ในปรมิาณมากตามแนวทางที่บรษิัทจดัการจะก าหนดได ้

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดหรือเปล่ียนแปลงอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงไม่เกินอตัรา
สงูสุดที่ระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด  

 
กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 
1. การเรียกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้
2. บรษิัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ

ของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้
ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุ  ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ 
(switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out) 
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด 

3. บรษิัทจดัการก าหนด  ADLs Threshold  โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้
(1)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  
(2)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนเขา้ นอ้ยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก 
ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดบัท่ีต่างกนั  

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม การใชเ้ครื่องมือนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป  เครื่องมือนีไ้ม่ไดม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อสรา้ง
ผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่างใด 
 

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง  

 รำยละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บรษิัทจดัการอาจจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทัง้นีจ้ะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิ
ของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุและหรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจอื่น ทัง้นี ้ในกรณีที่บรษิัทจดัการจะพิจารณา
ด าเนินการให้สอดคลอ้งกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใชเ้ครื่องมือนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า
กองทุนนีม้ีการใชเ้ครื่องมือนี ้ดว้ย โดยรายการซือ้ขายของกองทุนนีจ้ะตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศ
ปลายทางก าหนด ดงันัน้ บริษัทจดัการจะใหข้อ้มลูของกองทนุต่างประเทศปลายทางที่ใชเ้ครื่องมือนี ้โดยเปิดเผยทางเว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด  
 
 

• กำรก ำหนดเงือ่นไขหรือข้อจ ำกัดในกำรรับค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 
- ระยะเวลำทีต่้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 
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กองทุนรวมทั่วไป 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทนุตอ้งกำรไถ่ถอนหน่วยลงทนุมูลค่ำเกนิกว่ำ : 15% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 
จะต้องแจ้งบริษทัจัดกำรล่วงหน้ำเป็นเวลำ : 3 วนัท าการ 
รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

ในการจดัใหม้ีเครื่องมือการบรหิารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทนุในปัจจุบนั บรษิัทจดัการจะด าเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เก่ียวข้อง ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้
ดุลพินิจพิจารณาเลือกใชเ้ครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้
เงื่อนไข ขอ้จ ากัดและสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งในขณะนัน้ ๆ โดยบรษิัทจดัการจะระบวุิธีการรวมถึงรายละเอียดการใชเ้ครื่องมือเหล่านี ้
และหรือกรณีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ ผ่านช่องทางตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยการใชเ้ครื่องมือชนิด
หนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอยีดหลกัเกณฑแ์ละหรือเงื่อนไขที่ใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนัน้ ๆ 
 
เนื่องจากการแสดงขอ้มลูใน “ระบบบรหิารจดัการกองทุนรวม” ของส านกังาน ก.ล.ต. (ณ วนัที่ 24 มิถุนายน 2565) สามารถแสดง
ขอ้มลูไดเ้พียง “เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกินกว่ำ : ….% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ จะตอ้งแจง้บรษิัท
จดัการล่วงหนา้เป็นเวลา: …วนัท าการ" แต่เงื่อนไขที่บรษิัทจดัการก าหนดส าหรบัการใช ้notice period นี ้คือ “เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุ
ตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าตั้งแต่ 15% ของมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ จะตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหนา้เป็นเวลา 3 วนัท าการ” 
ดงันัน้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะใชเ้งื่อนไขที่แสดงในหวัขอ้รายละเอียดเพิ่มเติมนีเ้มื่อจะใช ้notice period 
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง หรือปฏิบตัิเป็นอย่างอื่นโดยมีหลกัการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและ
หรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของส านักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใชเ้ครื่องมือนี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี ้มีการใช้เครื่องมือนี ้ด้วย โดยรายการซือ้ขายของกองทุนนี ้จะต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑเ์งื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางก าหนด ดงันัน้ บริษัทจดัการจะใหข้อ้มลูของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้
เครื่องมือนี ้โดยเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด   
 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. กรณีที่ 1:  ในกรณีสถานการณป์กติ ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ตอ้งการขายคืนหน่วยลงทนุมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

ของกองทุนตามวิธีการค านวณที่บรษิัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ล่วงหนา้ตามเงื่อนไข 
Notice period เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นไดเ้พื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
กรณีที่ 2:  ในกรณีที่เกิดสถานการณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณอ์าจจะไม่ปกติ บริษัทจดัการจะประกาศรายละเอียดของ
การขายคืนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไข Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษิัทจดัการก าหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครัง้นัน้ ๆ ทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการหรือผ่านทางช่องทาง
อื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด โดยรายละเอียด Notice period ในกรณีที่ 2 นี ้อาจแตกต่างจากกรณีที่ 1 ทัง้นี ้จะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบ
และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจ
อื่น 
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ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงรายละเอียดขา้งตน้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นเหมาะสม 
 

2. บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ โดยในกรณีที่มีการใช ้Notice 
period และมีเหตุที่ท  าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออื่นดว้ย แนวทางในการใชร้่วมกับเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิกับค าสั่งที่ได้
จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับค าสั่งที่ไดต้ามปกติในวนัที่ท  ารายการดว้ย และหากจะปฏิบัติเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะ
ประกาศแนวทางอื่นเพิ่มเติมทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนีจ้ะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุและหรือหน่วยงานที่
มีอ  านาจอื่น 

 
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. ในกรณีที่มีการใช ้Notice period และมีเหตทุี่ท  าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัค าสั่งที่ไดจ้าก 

Notice period นัน้เช่นเดียวกบัค าสั่งที่ไดต้ามปกติในวนัท่ีท ารายการดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Notice period รว่มกับ
เครื่องมืออื่น ไดแ้ก่ การก าหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (Liquidity Fee) การปรบั
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (ADLs) การก าหนดเพดานการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (Redemption Gate) การด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระหนีห้รือตราสารที่
ลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายไดด้ว้ยราคาที่เหมาะสม (Side pocket) การระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุน (Suspension of 
Dealings)  และเครื่องมือการบริหารและจัดการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนที่มีระบุในรายละเอียดโครงการและหรือ
หนงัสือชีช้วนกองทนุนี ้และหรือเครื่องมืออื่น ๆ  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดหรือเปล่ียนแปลง Notice period ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่ม
หรือเปล่ียนแปลงไม่เกิน Notice period สงูสดุที่ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ
ในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด 

 
กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 
1. Notice period อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลา  Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกองทนุรวมและหรือสภาพคล่อง
ของตลาด และหรือสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน และหรือปรมิาณการซือ้ขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจส่งผล
ต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุนอยู่  ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษิทัจดัการสามารถจะพจิารณา
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทางได ้
รำยละเอียดเพิ่มเติม : 
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กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period  บริษัทจัดการอาจจะพิจารณา
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง หรือปฏิบตัิเป็นอย่างอื่นโดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทาง
ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนีจ้ะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุนและหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอื่น ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง เมื่อกองทนุปลายทางมีการใชเ้ครื่องมือนี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือ
ว่ากองทุนนีม้ีการใชเ้ครื่องมือนีด้ว้ย โดยรายการซือ้ขายของกองทุนนีจ้ะตอ้งปฏิบตัิตามหลักเกณฑเ์งื่อนไขที่กองทุนต่า งประเทศ
ปลายทางก าหนด ดงันัน้ บริษัทจดัการจะใหข้อ้มลูของกองทนุต่างประเทศปลายทางที่ใชเ้ครื่องมือนี ้โดยเปิดเผยทางเว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด  

 
- เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั่วไป 
เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ : 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 
โดยบริษัทจัดกำรจะใช้เพดำนกำรขำยคนืหน่วยลงทนุไม่เกิน : 7 วนัท าการ 
ในทกุรอบเวลำ : 30 วนั 
รำยละเอียดเพิ่มเติม : 
ในการจัดใหม้ีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะด าเนินการในกรอบ
วิธีการในหวัขอ้ “เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้บริษัทจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจ
พิจารณาเลือกใชเ้ครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใตเ้งื่อนไข ขอ้จ ากัด
และสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใชเ้ครื่องมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเงื่อนไขที่ใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนัน้ ๆ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุและหรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจอื่น ทัง้นี  ้ในกรณี
ที่บรษิัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง เมื่อกองทนุปลายทางมีการใชเ้ครื่องมือนี ้บรษิัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่ากองทุนนีม้ีการใช้เครื่องมือนีด้ ้วย โดยรายการซือ้ขายของกองทุนนีจ้ะตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางก าหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใชเ้ครื่องมือนี ้โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ขั้นต ่า ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียด

วิธีการค านวณที่บรษิัทจดัการก าหนด 
2. บริษัทจัดการจะก าหนด Gate period สงูสดุไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บริษัทจดัการ

ก าหนด 
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3. ในกรณีที่บรษิัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold  ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะ
ใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน เทียบกับ  มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิทั้งหมดของ
กองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า  Gate threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด  โดยที่ มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  
ค านวณจาก มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

4. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata basis) 
ของค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate  

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุวใ้นโครงการ 

6. ค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บรษิัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป 
รวมกับค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสั่ง
รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน  ทัง้นี ้บริษัทจดัการยงัไม่เปิดใหม้ีการยกเลิกค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนออกส่วนที่เหลือ 
โดยหากจะเปิดใหบ้รกิารดงักล่าว  บรษิัทจดัการจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัท
จดัการก าหนด  

7. บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
8. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บรษิัทจดัการอาจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบรหิารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได  ้
 
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดหรือเปล่ียนแปลงอตัรา Gate threshold และหรือ Gate period ตามที่บรษิัทจดัการ

เห็นสมควร  โดยจะปรบัลดหรือเปล่ียนแปลงไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และหรือไม่เกิน Gate period ที่ระบุในโครงการ 
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช ้ 
3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการแตกต่างจากกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น กรณีมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่

คา้งอยู่จากการใช ้Redemption Gate โดยบรษิัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่คา้งอยู่ในรายการ 
และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสั่งโดยไม่ชกัชา้ เป็นตน้ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  

 
กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 
1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณอ์าจจะไม่ปกติ 

โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ และหรือปรมิาณการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และหรือ
ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรพัยสิ์น และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล่องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม และ
หรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว ้และหรือปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อ
สภาพคล่องของหลักทรพัยท์ี่กองทุนลงทุนอยู่ และหรือปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
อาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการ
ใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 
รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทนุรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช ้Redemption gate   บรษิัทจดัการอาจจะพิจารณา
ด าเนินการให้สอดคลอ้งกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีจ้ะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ
แนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัท
จดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง เมื่อกองทนุปลายทางมีการใชเ้ครื่องมือนี ้บรษิัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่ากองทุนนีม้ีการใชเ้ครื่องมือนีด้ว้ย โดยรายการซือ้ขายของกองทุนนีจ้ะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางก าหนด ดงันัน้ บริษัทจดัการจะใหข้อ้มลูของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใชเ้ครื่องมือนี ้โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด 
 

- กำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนี้หรือลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหนี้ หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปัญหำ

ขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำทีส่มเหตุสมผล (side pocket)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุ น
ประเภทสถาบนั 

 
- กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งทีรั่บไวห้รือจะหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ  

(suspension of dealings) 
โดยบรษิัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 1 วนัท าการ   
เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
 
บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี ้
(ก) บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้ 
 (1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะ                                                                          
เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย 
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(ข) บรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน  
อนัเนื่องมาจาก การที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วน
บคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ
เงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

 
ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุน 

ส่วนที ่1 : อตัรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพยส์นิหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2อนัดบัแรกขึน้ไป 

  
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  แตต่  ่ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.1. ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 หรือ ขอ้ 3.13.2. ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่าง

หน่ึงดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20%  
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุ
ในต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
5.2.2   ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ไดม้ี
ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กว่า  
(1) 10% หรือ  
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5%  
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ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย 
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้
ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  

6 ทรพัยสิ์นดงันี ้ 
6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ 
SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุท่ีผูอ้อกตราสาร
อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET 
หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 
6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึน้ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
ซึ่งหุน้ของบรษิัทดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET 
หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบรษิัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 
6.3  หุน้ท่ีอยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกูที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.   ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
6.4.3.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และ
ไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2  ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น
บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 
– 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้
ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ                   

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า  
(1)10% หรือ  
(2)น า้หนกัของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5%  
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ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
regulated Market 
6.5  DW ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 
6.7  หน่วย CIS ตามที่ระบใุนขอ้3.13.1. ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 หรือ ขอ้ 3.13.2. ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 ที่จด
ทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

7 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
ส่วนที ่2 : อตัรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษิัททกุบรษิัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรือการเขา้เป็น

คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษิัทดงักลา่ว  
      
  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ ใน 
benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
  
ส่วนที ่3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึ

สาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ี MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บญัชีเวน้แต่เป็น MF ที่มีอายโุครงการ 
< 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที่อายุ
กองทนุ คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ที่มีอายโุครงการ ≥ 1 ปี       
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ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
securities lending หรือ derivatives) 
  

 
  

2 ทรพัยสิ์นดงันี ้
2.1  B/E P/N ที่มีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่ MFไดด้  าเนินการใหม้กีารรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งใน
ตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให ้MFสามารถขายคืนผูอ้อกตราสาร
ได ้
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี ้
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้ 
     2.3.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ี
ค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit)  
     2.3.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating    

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
  

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งไดแ้ก่  

5.1 ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือ
คู่สญัญา (single entity limit)   
  
5.2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่มีอนัดบัความนา่เชื่อถือที่
ตวัตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารท่ีต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(non-investment 
grade/unrated) 

รวมกนั 
ไม่เกิน 15% 

  

6 derivatives ดงันี ้
6.1 hedging limit :  
การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 

ไม่เกินมลูคา่ความเส่ียงที่มีอยู่ 

7 หน่วย CIS ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20% 
หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั product limit 
  
ส่วนที ่4 : อตัรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมควำมมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรทีล่งทนุ (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตรำส่วน  
1 หุน้ของบรษิัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมีจ านวนหุน้ของ

บรษิัทรวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
  

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ตราสาร Basel 
III และ  ศกุกูของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสิ้นทางการเงิน (financial liability)* ของผูอ้อก
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 
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ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตรำส่วน  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 
  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนีสิ้นทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลา
บญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจน ามลูค่าหนีสิ้นทาง
การเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนีสิ้นทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ได้
โดยขอ้มลูหนีสิ้นทางการเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป 
และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มหีนีสิ้นทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ** ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การ
ออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แตใ่นกรณีที่
ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filingในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
  
2.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้
บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 
ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผู้
ออกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตรา
สารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน 
       2. ธนาคารออมสิน 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
       6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
       11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 
  
หมายเหต:ุ *หนีสิ้นทางการเงิน (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการ
บญัชีที่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดย
เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting 
Standards (IFRS) หรือ United States   
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ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตรำส่วน  
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
**รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้ับการลงทุนดงันี ้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  
 
(2) การลงทุนใน หน่วยลงทุนของ MF อื่น ที่ บลจ.เดียวกันเป็นผูร้บัผิดชอบใน
การด าเนินการ 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการ
ลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ  
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกผู้ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม* (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพยส์นิของกองทุน) 

รำยกำรทีเ่รียกเก็บ 
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. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่
ประมำณกำรได้ 

    

KKP GNP 
ไม่เกิน 4.8150 

1.747 1.747 1.747 

KKP GNP-SSF - - 0.256 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  
(Management Fee) 

    

KKP GNP 
ไม่เกิน 2.6750 

1.605 1.605 1.605 
KKP GNP-SSF - - 0.114 
1.2 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(Trustee Fee) 

    

KKP GNP 
ไม่เกิน  0.1070 

0.035 0.035 0.035 

KKP GNP-SSF - - 0.035 
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
(Registrar Fee) 

    

KKP GNP 
ไม่เกิน  0.5350 

0.107 0.107 0.107 

KKP GNP-SSF - - 0.107 
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่
ประมำณกำรไม่ได้ 

ไม่เกิน 4.8150 0.005 0.004 0.003 

2.1 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  และ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นตน้ *** 

ตามที่จ่ายจริง 0.005 0.004 0.003 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด     

KKP GNP 
ไม่เกิน 4.8150 

1.752 1.751 1.750 

KKP GNP-SSF - - 0.259 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์ ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน***,**** (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

รำยกำรทีเ่รียกเก็บ 
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. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  
(Front-end Fee) 

    

KKP GNP 
ไม่เกิน 2.00 

1.00 1.00 1.25 

KKP GNP-SSF - - ยกเวน้ 

2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(Back-end Fee) 

    

KKP GNP 
ไม่เกิน 2.00 

ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

KKP GNP-SSF - - ยกเวน้ 

3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(Switching Fee) 

    

-  กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง (Switch Out)     
KKP GNP 

ไม่เกิน 2.00 
ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

KKP GNP-SSF - - ยกเวน้ 

-  กรณีเป็นกองทนุปลายทาง (Switch In)     

KKP GNP 
ไม่เกิน 2.00 

1.00 

1.00 
ยกเวน้เฉพาะกรณีที่
สบัเปลี่ยนมาจาก KKP 

GNP-H 

1.25 
ยกเวน้เฉพาะกรณีที่
สบัเปลี่ยนมาจาก KKP 

GNP-H 

KKP GNP-SSF - - ยกเวน้ 

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 
KKP GNP 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 

KKP GNP-SSF - - ยกเวน้ 
* การค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมที่คิดเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์ิน บริษทัจดัการจะค านวณจากมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด
หกัดว้ยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ที่เกิดขึน้ในวนัท าการนัน้ 
** ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั และภาษีดงักล่าวจะถือเป็นภาระของกองทนุ 
*** ค่าใชจ้่ายอ่ืน ที่แต่ละรายการมีมลูค่าไม่เกินรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ  ในกรณีค่าใชจ้่ายตามขอ้ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทนุรวม มีรายการค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่มีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิขึน้ไป บริษัทจะเปิดเผยค่าธรรมเนียมดงักล่าว แยกเป็นรายการ
ต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไวก้่อนค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ และรายการใด ๆ ที่มีมลูค่านอ้ยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ บริษัทจะรวมคา่ใชจ้่าย
ดงักล่าวไวเ้ป็นรายการคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ และแสดงไวเ้ป็นรายการสดุทา้ย 
**** โดยค่าธรรมเนียมอาจเก็บจากผูล้งทนุแต่ละรายในอตัราที่ไม่เท่ากนั ผูล้งทนุสามารถต่อรองอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวได ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัมลูค่าการซือ้หน่วย
ลงทนุในแตล่ะครัง้หรือการก าหนดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแต่ละราย โดยบรษิัทจดัการ
อาจจะพิจารณาน าค่าธรรมเนียมดงักล่าวบางส่วนหรือทัง้หมดเขา้เป็นรายไดข้องกองทนุรวม 
 
หมายเหต ุ 
1) ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม ดงัรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดโครงการในหวัขอ้/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ” 
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัต ราไม่เกิน 
ร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่ าใช้จ่าย  ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  ทั้ งนี ้เป็นไปตามที่ ระบุ ไว้ในรายละเอียดโครงการ หรือ 
ตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

3) กองทนุเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-SSF) เปิดใหบ้ริการ ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564  
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงนิ และกำรก่อภำระผูกพัน 
 ของ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทฟี 
 ณ วันที ่30 พฤศจิกำยน 2564 

• รำยละเอียดกำรลงทุน 

 
 

• รำยละเอียดกำรกู้ยืมเงนิและกำรขำยโดยมีสัญญำซือ้คนื 
 - ไม่มี – 

• รำยละเอียดกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 
 - ไม่มี – 
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• รำยละเอียดกรณีลงทุนในตรำสำรหนีท้ีมี่สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง 
 - ไม่มี – 
 

• รำยงำนสรุปจ ำนวนเงนิลงทนุในตรำสำรหนี ้เงนิฝำก หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 

 
•  รำยละเอียดและอันดับควำมน่ำเชือ่ถือของตรำสำรแห่งหนี ้เงนิฝำก หรือตรำสำรกึง่หนีก้ึง่ทุน ทีก่องทุนลงทนุหรือมีไว้เป็น

รำยตัว  
- ไม่มี – 
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ค ำอธิบำยกำรจัดอนัดับตรำสำรของสถำบนัจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถือ 
สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Tris Rating 

ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับเครดิตตรำสำรหนีร้ะยะกลำง 
และยำวมีอำยุตั้งแต่ 1 ปีขึน้ไป 

ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับเครดิตตรำสำรหนีร้ะยะสั้นมีอำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต ่าที่สดุ ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถใน
การช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบนอ้ยมาก
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้
และ       

 คืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ  

 เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบั AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต ่า ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการช าร ะ

ดอกเบี ้ยและคืน เงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิต
ที่อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑท์ี่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยน 
แปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความ 
สามารถในการช าระหนีอ้่อนแอลงเมื่อเทียบกับอนัดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูง
กว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี ้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
ค่อนขา้งชดัเจน ซึ่งอาจส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีอ้ยู่ในเกณฑท์ี่ไม่
เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑต์ ่า  และอาจจะหมดความสามารถหรือความ
ตั้งใจในการช าระหนี ้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ 

C มีความ เสี่ ย งในการผิ ดนัดช าระหนี ้สู งที่ สุ ด  ผู้ออกตราสารหนี ้ไม่ มี
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน 
โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขที่เอือ้อ  านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ 
อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการช าระหนีไ้ด ้

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนดัช าระหนี ้โดยผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถช าระ
ดอกเบีย้และคืนเงินตน้ไดต้ามก าหนด 

 
        อันดับเครดิตจำก AA ถึง C อำจมีเครื่องหมำย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ำย 
เพื่อจ ำแนกควำมแตกต่ำงของคุณภำพของอันดับเครดิตภำยในระดบัเดียวกัน 

T1 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง
ในระดบัดีมาก และนักลงทนุจะไดร้บัความคุม้ครองจากการผิดนัดช าระ
หนีท้ี่ดีกว่าอนัดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้อกตราสารที่ไดร้บัอนัดับเครดิต
ในระดบัดงักล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้น
การผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูย่ิงขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง
ในระดับดี และมีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสั้นในระดับที่น่า
พอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัที่ยอมรบั
ได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ที่ค่อนขา้งอ่อนแอ 

          อนัดบัเครดิตทกุประเภทที่จดัโดย Tris Rating เป็นอนัดบัเครดิตตราสาร
หนีใ้นตระกูลเงินบาท ซึ่งสะทอ้นความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตรา
สารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการช าระหนีจ้ากสกุลเงินบาทเป็น
สกลุเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี ้ Tris Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating 
Outlook) เพ่ือสะทอ้นความเป็นไปไดข้องการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้
ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจในอนาคตของผูอ้อกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระ
หนี ้ทั้งนี ้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับ
ความสามารถในการช าระหนีข้องหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัขึน้ 
Stable หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัลดลง 
Developing หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง  

                                     หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Fitch Rating 

ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระยะยำว  
ส ำหรับประเทศไทย 

ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระยะสั้น  
ส ำหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความ
น่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดย Fitch โดยอนัดับ
ความน่าเชื่อถือนีจ้ะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “นอ้ยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตรา
สารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตรา
สารทางการเงินท่ีออกหรือค า้ประกนัโดยรฐับาล 

AA (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สงูมากเปรียบเทียบกบัผูอ้อก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขัน้นีต้่างจากผูอ้อกตราสารหรือตรา
สารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กนอ้ย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ
กบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ไดม้ากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้
ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ากกว่า
ตราสารหนีอ้ื่นที่ไดร้บัการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือในประเภท
ที่สงูกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรียบเทียบ
กบั 

ผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระหนีต้ามเงื่อนไขของ
ตราสารเหล่านีภ้ายในประเทศนัน้ๆ มีความไม่แน่นอนในระดบั
หนึ่งและ ความสามารถในการช าระหนีค้ืนตามก าหนดเวลา
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ ้นตามการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี ้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนีแ้ละขอ้ผูกพันทางการเงิน
ยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจบุนั แต่ความมั่นคงยังจ ากัดอยู่ในระดบั
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการช าระหนีต้ามก าหนด
อย่างต่อเนื่องเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนีต้าม
ก าหนดอย่างต่อเนื่องนัน้ ไม่แน่นอนขึน้อยู่กับสภาวะที่เอือ้ต่อ
การด าเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถใน
การปฏิบตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินขึน้อยู่กับสภาวะที่เอือ้ต่อ
การด าเนินธุรกิจและการพฒันาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อนัดบัความน่าเชื่อถือเหล่านี ้จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์ร
หรือตราสารหนีซ้ึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผิดนัดช าระหนี ้ในปัจจบุนั        

F1 (tha)แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารตรงตาม
ก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้
อนัดบัความน่าเชื่อถือนีจ้ะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอ้ย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแลว้จะ
ก าหนดใหก้ับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค า้ประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสงูเป็นพิเศษจะมีสญัลกัษณ์  “ + ”  แสดงไวเ้พ่ิมเติมจากอนัดบัความ
น่าเชื่อถือที่ก าหนด 

F2 (tha)แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขทางการเงินตามก าหนดเวลา
ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี ้อื่นในประเทศเดียวกัน 
อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเชื่อถือดงักล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ไดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สงูกว่า                          

F3 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่น
ในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนีด้ังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ไดร้บั
การจดัอนัดบัที่สงูกว่า           

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
ความสามารถในการช าระหนีด้งักล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสัน้  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาที่ ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามขอ้ผูกพันทางการเงินขึน้อยู่กับสภาวะที่เอือ้ต่อการ
ด าเนินธุรกิจและสภาพการณท์างเศรษฐกิจเท่านัน้       

D (tha) แสดงถึงการผิดนดัช าระหนีท้ี่ไดเ้กิดขึน้แลว้หรือก าลงัจะเกิดขึน้                      
 หมำยเหตุประกอบกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระยะยำว ในระยะสั้น ส ำหรับ

ประเทศไทย 
            เครื่องบ่งชีพิ้เศษส าหรบัประเทศไทย “ tha ” จะถกูระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือระดับสากล 
เครื่องหมาย “ + ”  หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไวเ้พ่ิมเติมต่อจากอันดบัความน่าเชื่อถือส าหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพ่ือแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอนัดับความน่าเชื่อถือขั้น
หลัก ทั้งนี ้จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ 
“AAA (tha)” หรืออนัดบัที่ต  ่ากว่า  “CCC (tha)”   
       ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสญัลกัษณต์่อทา้ยดงักล่าว
ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
       สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพ่ือแจง้ใหน้ักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปไดท้ี่จะมีการเปลี่ยนแปลง
อนัดบัความน่าเชื่อถือและแจง้แนวโนม้ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าว
อาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี ้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึน้ 
“สัญญาณลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต ่าลง หรือ “สัญญาณ
วิวัฒน์”  ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึน้ปรับลงหรือคงที่โดยปกติ 
สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถกูระบไุวส้  าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Moody’s Rating 
ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ  
Aaa - อนัดบัคณุภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัสงูสดุ และมีความเสี่ยงในระดบัต ่ามากที่สดุที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเชื่อถือลง  
Aa - อนัดบัคณุภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัสงู และมีความเสี่ยงในระดบัต ่ามากที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเชื่อถือลง  
A - อนัดบัคณุภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัสงูกว่าระดบัปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดบัต ่าที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเชื่อถือลง  
Baa - อนัดบัคณุภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดบัปานกลางท่ีจะถกูลดอนัดบัความน่าเชื่อถือลง 
และอาจมีปัจจยัพิเศษบางประการที่น าไปสู่การเก็งก าไรในตลาดได ้ 
Ba - อนัดบัคณุภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอยู่ในกลุ่มที่มีพืน้ฐานที่น าไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได ้และมีความเสี่ยงในระดบัสงูพอสมควรที่จะถกูลดอนัดบัความ
น่าเชื่อถือลง  
B - อนัดบัคณุภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สรา้งการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดบัสงูที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเชื่อถือลง  
Caa - อนัดบัคณุภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัต ่า และมีความเสี่ยงในระดบัสงูมากที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเชื่อถือลง  
Ca - อนัดบัคณุภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่สรา้งการเก็งก าไรสงูในตลาด และมีแนวโนม้ที่จะเกิดการผิดสญัญาช าระหนีม้าก  
C - อนัดบัคณุภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่เกิดการผิดสญัญาช าระหนีข้ึน้แลว้ และมีโอกาสนอ้ยท่ีจะกลบัมาช าระเงินตน้หรือดอกเบีย้ได ้ 
 
หมายเหต:ุ การเพ่ิมเติมขอ้มลูในการจดัอนัดบั อาจใชเ้ลข 1, 2 และ 3 ก ากบัต่อทา้ยอนัดบัคณุภาพตราสารหนีต้ัง้แต่อนัดบั Aa ถึง Caa การก ากบัดว้ยเลข 1 แสดงว่ามีตราสารหนี ้
ประเภทอื่นที่คลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพสงูที่สดุในอนัดบันัน้ การก ากบัดว้ยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอื่นที่คลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพปานกลางในอนัดบันัน้ และการก ากบั
ดว้ยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอื่นที่คลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพต ่าที่สดุในอนัดบันัน้ 

 
 

• อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 1.34 เท่า 
 

• ผลขำดทุนสงูสุดทีเ่กิดขึน้จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown) = -28.55% 

  (ในกรณีกองทนุมีอายไุมถ่ึง 5 ปี ขอ้มลู maximum drawdown จะเป็นขอ้มลูตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทนุถงึวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี) 
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ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) 
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ผลการด าเนินงานของกองทุน 

• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทฟี หน่วยลงทนุชนิดทั่วไป (KKP GNP) ณ วันที ่30 พฤศจิกำยน 2564 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  6,749,943,496.49 บาท 
มลูค่าหน่วยลงทนุ 20.1300 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2 

กองทนุรวม  26.77% 3.74% 13.29% 33.31% 21.71% 15.48% N/A 12.38% 
ตวัชีว้ดั3 28.31% 2.80% 11.06% 32.83% 16.93% 12.74% N/A 11.21% 
ความผนัผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

13.41% 11.97% 11.04% 13.14% 18.83% 15.93% N/A 15.57% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีว้ดั2 

10.88% 10.75% 10.03% 10.61% 18.23% 15.16% N/A 14.81% 

 
ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)  

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2552 2563 

กองทนุรวม  N/A N/A N/A N/A 0.64% -1.43% 14.09% -8.56% 17.65% 30.24% 

ตวัชีว้ดั3 N/A N/A N/A N/A 0.05% 6.51% 12.83% -10.15% 17.26% 16.15% 

ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A 11.17% 13.40% 7.68% 13.12% 11.53% 27.14% 

ความผนัผวนของ 
ตวัชีว้ดั 

N/A N/A N/A N/A 13.45% 12.54% 6.51% 11.87% 10.16% 27.40% 

1. เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม
บรษิัทจดัการลงทนุ 
2. % ต่อปี 
3. ดชันี: MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกลุบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 
4 หากกองทนุรวมมีผลการด าเนนิงานตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทนุรวมหรือวนัท่ีเปิดเสนอขายชนดิหน่วยลงทนุไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกตัง้แต่วนัท่ีกองทนุรวมจดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทนุรวมหรือวนัท่ีเปิดเสนอขายชนดิ
หน่วยลงทนุจนถึงวนัท าการสดุทา้ยของปีปฏิทินแรก 
5 หากกองทนุรวมมีผลการด าเนนิงานในปีที่เลิกกองทนุไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสดุทา้ยตัง้แต่วนัท าการ
สดุทา้ยของปีปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวนัท่ีเลิกกองทนุ 

หมำยเหตุ :  1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไม่ไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต  
  2. การลงทนุมีความเส่ียง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
  3. จดทะเบียนจดัตัง้กองทนุวนัที่ 4 ธันวาคม 2558 
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• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทฟี หน่วยลงทนุชนิดเพื่อกำรออม (KKP GNP-SSF) ณ วนัที ่30 พฤศจิกำยน 
2564 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  1,352,586.96 บาท 
มลูค่าหน่วยลงทนุ 20.1301 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน 
กองทนุรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.11% 
ตวัชีว้ดั3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.86% 
ความผนัผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.24% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีว้ดั2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.67% 

 
ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)  

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2552 2563 

กองทนุรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ตวัชีว้ดั3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวนของ 
ตวัชีว้ดั 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1. เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม
บรษิัทจดัการลงทนุ 
2. % ต่อปี 
3. ดชันี: MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกลุบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 
4 หากกองทนุรวมมีผลการด าเนนิงานตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทนุรวมหรือวนัท่ีเปิดเสนอขายชนดิหน่วยลงทนุไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกตัง้แต่วนัท่ีกองทนุรวมจดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทนุรวมหรือวนัท่ีเปิดเสนอขายชนดิ
หน่วยลงทนุจนถึงวนัท าการสดุทา้ยของปีปฏิทินแรก 
5 หากกองทนุรวมมีผลการด าเนนิงานในปีที่เลิกกองทนุไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสดุทา้ยตัง้แต่วนัท าการ
สดุทา้ยของปีปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวนัท่ีเลิกกองทนุ 

หมำยเหตุ :  1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไม่ไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต  
  2. การลงทนุมีความเส่ียง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

      3. จดทะเบียนจดัตัง้กองทนุวนัที่ 4 ธันวาคม 2558 (เปิดใหบ้รกิารการแบ่งชนิดหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564)  
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ข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรมห์รือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)   
บรษิัทประกนัชีวิตอาจจะใชว้ิธีการซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุ (omnibus account) 
 
ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้วบกรมธรรมป์ระกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนไดภ้ายหลังการ
เสนอขายครัง้แรก โดยติดต่อกบับรษิัทประกนัชีวิต หรือ ตวัแทนหรือนายหนา้ประกันชีวิตที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตอาจมีขอ้ก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบการลงทนุจึงควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุก่อนตดัสินใจ  
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทนุ (Unit-Linked Life Policy) หรือแกไ้ข
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมและถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้
ปวงแลว้  ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัท
จดัการและบรษิัทประกนัชีวิต  หรือในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมี ดงันี ้
(1) มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า และจ านวน
หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า:  
เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เก่ียวขอ้งกรมธรรมป์ระกัน  ที่ผูล้งทุนสามารถใชสิ้ทธิตามกรมธรรมป์ระกันได ้เช่น  การ
เวนคืนกรมธรรม ์และมีสิทธิในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน เลือกสดัส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน     การขอสบัเปล่ียนกองทุนระหว่างสญัญา  ซึ่ง
แบบประกันชีวิตควบการลงทุนนีม้ีค่าใชจ้่ายที่ เก่ียวขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภยั เป็นตน้ ดงันัน้ การสั่งซือ้ขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตจึงมีขอ้ก าหนดในเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน จ านวนหน่ว ย
ลงทนุขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ซึ่งอาจแตกต่างจาก
การซือ้ขายหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว ผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทนุสามารถศึกษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเงื่อนไขที่
ระบไุวใ้นกรมธรรม ์และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดัท าโดยบรษิัทประกนัชีวิต 
 
(2) การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต : 
ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบรษิัทประกันชีวิต หรือตวัแทนหรือนายหนา้
ประกนัที่ไดร้บัอนญุาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทนุที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด โดยสามารถช าระเป็นเงินสด แคชเชียรเ์ช็ค หรือเช็ค
ส่วนบุคคล ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกันกบัธนาคารท่ีบริษัทประกันชีวิตก าหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิตก า หนด  
ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน วนัและเวลาท าการในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้ 
วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผูล้งทุนไดร้บัจากบริษัทประกันชีวิต โดย
ระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไวใ้นโครงการกองทุน โดยค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน
จะมีผลเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัเอกสารและไดร้บัช าระเงินครบถว้นจากบริษัทประกันชีวิตแลว้  และเมื่อรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนเสร็จสิน้
สมบรูณแ์ลว้  ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดไ้ม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็น
อย่างอื่น ทัง้นี ้ในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
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บรษิัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตอาจปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่าค าสั่ง
ดงักล่าวหรือผูล้งทนุเป็นบคุคลที่อาจเขา้ข่ายลกัษณะการกระท าผิดการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งการ
ฟอกเงินและการสนบัสนนุการก่อการรา้ย หรือผูล้งทนุเขา้เงื่อนไขเป็นบคุคลที่บรษิัทประกนัชีวิตมีขอ้สงวนสิทธิในการพิจารณารบัประกนั 
 
(3) การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 
(3.1) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุลงทุนผ่านบรษิัทประกนัชีวิต ทัง้นี ้ 
บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขั้นต ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน  วนัและเวลาในการขายคืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนวิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนไดร้บัจากบรษิัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นโครงการกองทุน และ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบรูณเ์มื่อบริษัทจดัการไดร้บัเอกสารหลกัฐานครบถว้น  และเมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้เสร็จ
สิน้สมบรูณแ์ลว้    ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดไ้ม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาต
เป็นอย่างอื่น 
 
ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
ประกันชีวิตก าหนด โดยใช้แบบฟอรม์ของบริษัทประกันชีวิต ระบุจ านวนขั้นต ่า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ส าหรับผู้ลงทุนที่ซือ้
กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหก้ับบริษัทประกันชีวิต 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนั
ท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทประกนัชีวิตมีหนา้ที่ตอ้งช าระเงิ น
ค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัจากบริษัทจดัการใหก้ับผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น
สทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑท์ี่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประกาศก าหนด 
หรือที่เห็นชอบใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไวใ้ น
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ 
 
(3.2) การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ บริษัทประกันชีวิตจะส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืน
หน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภยั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม ์หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตาม
อตัราที่ก าหนดในกรมธรรม ์ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต ่ากว่ามูลค่าขั้นต ่าที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใชจ้่าย
ดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกัน
ชีวิตควบการลงทนุสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสดุตามช่องทางที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด 
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 
กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน บริษัท
จดัการหรือนายทะเบียนจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่บรษิัทประกนัชีวิต และบรษิัทประกันชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนั
การสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุนใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี ้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออก
เอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุโดยตรง 
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(5) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 
ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษิัทประกันชีวิต ตามจ านวน
ขัน้ต ่าจ านวนเงินคงเหลือขัน้ต ่า และเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอรม์ที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด 
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทนุรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตามที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนดไวเ้ท่านัน้ โดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่านบรษิัทประกนัชีวิต 
การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดตน้ทาง) 
เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชี วิต 
และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูด้  าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซึ่งไดห้ัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กิดรายการ
ดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้การด าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ซึ่งก าหนดโดยบรษิัทประกนัชีวิต  มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี ้
(1) การสบัเปล่ียนกองทุน คือ การสบัเปล่ียนจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทนุตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว 
(2) การสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปล่ียนกองทุนเป็นประจ าตามค าสั่งที่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุใหม้ีการขายหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดตน้ทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทนุตามเงื่อนไขที่ผูถื้อหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์
(3) การปรบัสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปล่ียนกองทนุโดยอตัโนมตัิตามค าสั่งในแบบฟอรม์ที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด ใหม้ีสดัส่วน
การลงทุนเป็นไปตามที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค ์ทัง้นี ้รูปแบบ และเงื่อนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขา้งตน้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกรมธรรม ์และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบับรษิัทประกนัชีวิต
แต่ละแห่ง ซึ่งจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรือผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิต
ควบการลงทนุแลว้ 
 
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชนห์รือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จ  านวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตน้ทางต ่ากว่าจ านวนขัน้ต ่าที่บรษิัทประกัน
ชีวิตก าหนดในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูจ้ัดส่งใบยืนยันการท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้
ด  าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ส าหรบักรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และการปรบั
สดัส่วนลงทุนอตัโนมตัิ บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรบัค าสั่งครัง้แรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี 
ภายใตเ้งื่อนไขที่บรษิัทประกันชีวิตก าหนด ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถามขอ้มลูไดต้าม
ช่องทางที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด 
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(6) การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ: 
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจดัการจดัส่งใหก้ับบริษัท
ประกันชีวิต หรือบรษิัทจดัการไดเ้ผยแพรร่ายงานหรือเอกสารอื่นดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัทจดัการเพื่อใหบ้รษิัทประกันชีวิตเขา้ถึงข้อมลู
นัน้ได ้  และบรษิัทประกนัชีวิตจะด าเนินการจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุต่อไป 
 
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดง
ฐานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี   ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถาน ะ
การเงินดงักล่าวตามช่องทางที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนด หรือรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเตมิจากบรษิทัประกนัชีวติไดต้ามเงื่อนไข
ที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัส่งเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิต
ควบการลงทนุโดยตรง 
 
(7) สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ : 
ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุมีสิทธิประโยชนท์ี่แตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทนุปกติที่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทุน
นีเ้พียงอย่างเดียว ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการ และบรษิัทประกนัชีวิตก าหนด ดงันี ้
(7.1) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ 
(7.2) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกัน 
(7.3) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลงัจากวนัที่ไดร้บักรมธรรมจ์ากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูด้  าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการในส่วนของ
การลงทนุในหน่วยลงทนุ 
(7.4) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะท าหนา้ที่เป็นตวัแทน
ในการรวบรวม และน าส่งค าสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทนุไปยงับรษิัทจดัการในนามของบริษัทประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แทจ้รงิของผูถื้อ
หน่วยลงทนุ (Omnibus Account) เช่น การไดร้บัขอ้มลูกองทนุอาจมีความล่าชา้กว่าไดร้บัจากบรษิัทจดัการโดยตรง เป็นตน้ 
(7.5) สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม 
(7.6) สิทธิในการขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
(7.7) สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื่อของบริษัทจดัการทุกแห่งที่รบัจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกัน
ชีวิตนัน้ 
(7.8) สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกับชื่อ ท่ีอยู่ ของบริษัทจดัการ บริษัทประกนัชีวิต รวมทัง้ชื่อ ท่ีอยู่ และเลขประจ าตวัของฝ่ายขายหน่วย
ลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
(7.9) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกับความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัค าแนะน าเพื่อซือ้หน่วยลงทนุนัน้ ตลอดจนรบัทราบ
ค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
(7.10) สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการตดัสินใจในการลงทุ น 
เช่น การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการ เพื่อการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม เป็นตน้ 
(7.11) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 
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(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรบัการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 
(7.13) สิทธิในการรอ้งเรียนผ่านช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนตามที่บรษิัทก าหนด 
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ส านกังาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจอื่น 
 
(8) ค่าธรรมเนียมที่บรษิัทจดัการเรียกเก็บจากผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ:  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (FRONT-END FEE) : ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE) : ไม่มี 
 
ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ
การลงทนุ หรือตามที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด 
 
(9) อนึ่ง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิต โดยถือวา่
ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนแลว้ ทั้งนี ้กรณีที่มีการเปล่ียนแปลง
เงื่อนไข บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั โดยติดประกาศที่ท  าการของบรษิัทจดัการและ/หรือบริษัท
ประกนัชีวิต หรือเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบต่อไป 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดใหบ้ริการสั่งซือ้ขายสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการส าหรบับริษัทประกัน
ชีวิต ซึ่งบริษัทจดัการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ส าหรบัธุรกิจกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน 
(Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น  (ตามค าจ ากัดความตามในหนังสือชีช้วนส่วนโครงการนี)้ โดยหากจะเปิดใหบ้ริการ
ดงักล่าว  บริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัท าการ โดยติดประกาศดงักล่าวที่ส  านักงานของบริษัท
จดัการ หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
 
 
 

วันทีร่วบรวมข้อมูล ณ วนัที ่1 กรกฎำคม 2565 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม :  
โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ 
กองทนุ/กองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ 
หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ 
ชนิดหน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุมี 2 ชนิด คือ 

  1.หน่วยลงทนุชนิดทั่วไป (ชื่อย่อ : KKP GNP) 
  2.หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : KKP GNP-SSF) 

บรษิัทจดัการ หมายถึง บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 
กองทนุหลกั หมายถึง กองทนุรวมต่างประเทศที่กองทนุน าเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุ 
ผูด้แูลผลประโยชน ์ หมายถึง ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หมายถึง บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน หมายถึง บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่บรษิัทจดัการมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ขายหรือรบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุแลว้แต่กรณีของกองทนุรวม 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ 
บรษิัทจดทะเบียน  หมายถึง บรษิัทท่ีมีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดทะเบยีนหรือไดร้บัอนญุาตใหท้ าการ 

ซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิัทจดัการ 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  หมายถึง วนัท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งเป็นวนัท าการปกติของ

บรษิัทจดัการและของกองทนุหลกั วนัท าการของประเทศที่กองทนุลงทนุ และวนัท าการของ
ประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในต่างประเทศ และรวมถึงสถาบนัการเงินต่างประเทศที่มี
การติดต่อซือ้ขายหลกัทรพัย ์

มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ หารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ  

ราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุ (ถา้มี)  

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ หกัดว้ย คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการเป็นการทั่วไปท่ีผูท้  าค าเสนอซือ้ตอ้ง 
ปฏิบตัิตามประกาศว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อ
ครอบง ากิจการ 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถึง แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งโดยแกไ้ขราคา
ยอ้นหลงัตัง้แต่วนัท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั  

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรือผูข้ายคนืหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้ง หรือการจา่ยเงินซึ่งมมีลูค่าเท่ากบัส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้ง
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กบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุ  

กิจการ หมายถึง บรษิัทท่ีมีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิัทท่ีมีหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน
ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือบรษิทัมหาชน จ ากดั 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บรษิัทใหญ่และบรษิัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชี 
ก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม  

อนัดบัความน่าเชื่อถือ หมายถึง สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการจดัอนัดบัความนา่เชื่อถือ 
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได(้Investment 
grade)  

หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือที่แต่ละสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัการยอมรบั
จากส านกังาน ก าหนดวา่เป็นอนัดบัความนา่เชื่อถือที่ผูล้งทนุสามารถลงทนุได ้ซึง่เป็นอนัดบั
ความน่าเชื่อถือครัง้ล่าสดุที่ไดร้บัการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั และเป็นอนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์น เวน้แตใ่นกรณีที่ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 
กองทนุจะใช ้(1) อนัดบัความนา่เชื่อถือของผูอ้อกหรือคู่สญัญา โดยในกรณีที่ผูอ้อกหรือ
คู่สญัญาเป็นธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ใหห้มายความรวมถงึอนัดบัความ
น่าเชื่อถือสนบัสนนุ (support credit) ซึง่สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื่อถือประเมินจาก
แนวโนม้ที่ธนาคารดงักล่าวจะไดร้บัการสนบัสนนุทางการเงินจากรฐับาลเมื่อมีกรณีจ าเป็น 
หรือ (2) อนัดบัความน่าเชื่อถือของผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั  

สถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถาบนั 
การเงิน และธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุาตและจดทะเบียน 
กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อท าการส่งเสรมิและ 
พฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้ผกูพนั หมายถึง ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการ
กองทนุรวม  

บรษิัทประกนัชวีิต  หมายถึง บรษิัทประกนัชีวติผูไ้ดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวติตามกฎหมายว่า
ดว้ยการประกนัชีวิต และไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นนายหนา้
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์การคา้หลกัทรพัย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุภายใต้
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งบรษิัทจดัการมอบหมายใหเ้ป็น
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุภายใตก้ารจดัการส าหรบักรมธรรมป์ระกนัชวีิต
ควบการลงทนุ โดยใหห้มายความรวมถงึบคุคลอื่นใดที่อาจด าเนนิการดงักล่าวแทนหรือใน
นามของบรษิัทประกนัชวีิตไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตามกฎระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรมธรรมป์ระกนัชวีิต หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัชวีิตที่ไดร้บัการอนมุตัจิากนายทะเบียนส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสรมิธุรกจิประกนัภยั ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวติ หรือหน่วยงานท่ีมี



  

กองทนุเปิดเคเคพ ีโกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ                                                                                           หนา้ 81 

อ านาจ 

กรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุ  หมายถึง กรมธรรมท์ี่บรษิัทประกนัชีวิตออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพื่อเป็นหลกัฐานว่าผูเ้อา
ประกนัภยัและบรษิัทประกนัชวีิตไดม้ีการท าสญัญาประกนัชีวติและสญัญาการลงทนุใน
หน่วยลงทนุ โดยมกีารตกลงว่าผูเ้อาประกนัภยัจะช าระค่าเบีย้ประกนัชีวติใหแ้ก่บรษิัทประกนั
ชีวิตส าหรบัการใหค้วามคุม้ครองต่อการมรณะ หรือการจา่ยเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผูเ้อา
ประกนัจะช าระเงินค่าหน่วยลงทนุเพื่อการลงทนุในกองทนุรวมโดยผ่านบรษิัทประกนัชีวิต  

ผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบ
การลงทนุ 

หมายถึง ผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวติซึ่งเบีย้ประกนัส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดน ามาลงทนใน
กองทนุรวม โดยโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนในส่วนของกองทนุจะขึน้อยู่กบัผลการ
ด าเนินงานของกองทนุนัน้  

หน่วยลงทนุควบคู่กรมธรรม ์ หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ขายควบคู่ไปกบัการขายกรมธรรมป์ระกนัชวีิตใน
รูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุ  

 มติพิเศษ   หมายถึง   มติของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 มติเสียงขา้งมาก   หมายถึง  มติของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด
ของผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

กองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิัท
จดัการ  

หมายถึง กองทนุท่ีอยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบลจ.เกียรตินาคินภทัร  

กองทนุรวมเพื่อการออม หมายถึง กองทนุรวมที่มีวตัถปุระสงค ์ในการส่งเสรมิการออมระยะยาวของผูล้งทนุซึง่จดัตัง้
ขึน้ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และใหห้มายความรวมถงึกองทนุ
รวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุตามกรณีสิทธิประโยชนท์างภาษี เพื่อส่งเสรมิการออม
ระยะยาวของผูล้งทนุตามมตคิณะรฐัมนตรีดงักล่าว ทัง้นี ้เฉพาะหน่วยลงทนุชนดิดงักล่าว
เท่านัน้กองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทนุ 

 
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
- Internet 
- บรษิัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนื 
- ช่องทางการบรกิารอื่นใดที่บรษิทัจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม 
 
 
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
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บรษิัทจดัการมวีตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนข์องพลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา หรือบคุคลซึ่งโดยปกตมิีถิ่นท่ีอยูใ่น
สหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยสิ์นของบคุคลดงักล่าวและบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บรษิัท
จดัการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหรือระงบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่่าทางตรงหรือทางออ้มใหก้บับคุคลที่กล่าวมา
ขา้งตน้  
 
อนึ่ง ช่องทางบรกิาร/วิธีการอื่นใดดงักล่าวตามขอ้ 5.1 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแก่
ผูส้นใจลงทนุ/ผูจ้องซือ้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ส้นใจลงทนุ/ผูจ้อง
ซือ้ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริม่ใหบ้รกิาร โดยติดประกาศดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้
คืน (ถา้มี) และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
2.1 วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุและเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ:  
บรษิัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) จะจดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัที่ผูล้งทนุควรทราบพรอ้มกับใบ
ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามที่บรษิัทจดัการก าหนด รวมถึงชดุค าขอเปิดบญัชกีองทนุ (กรณี
ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุ) ใหผู้ท้ี่สนใจลงทนุ บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบ
ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามที่บรษิัทจดัการก าหนด รวมถึงชดุค าขอเปิดบญัชกีองทนุ (กรณี
ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุ) ไดท้ี่ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแหง่ของ  ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนทกุวนั
ในเวลาท าการ  
 
การเปิดบญัชีกองทนุ:  
ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับรษิัทจดัการไว ้เพื่อประโยชนใ์นการติดต่อท ารายการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุ
ภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความตา่ง ๆ ในค าขอเปิดบญัชกีองทนุ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัเปิดบญัชีกองทนุตามที่บรษิัทจดัการก าหนดอย่างถกูตอ้งและตามความจรงิพรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้  
 
(1) กรณีบคุคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  
 
(2) กรณีนิติบคุคล  
ก) ส าเนาหนงัสือรบัรองที่กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้มเ่กิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผูม้ีอ  านาจไดล้งนามและประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้
มี) เพื่อรบัรองความถกูตอ้งแลว้  
ข) ตวัอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และหรือ ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื่อนไขการลงนาม  
ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนติิบคุคล ซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  
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ง) หนงัสือมอบอ านาจในกรณีผูม้อี  านาจลงนามแทนนิติบคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ระบใุนหนงัสือรบัรองที่กระทรวง
พาณิชยอ์อกให ้ 
จ) ส าเนาบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  
 
(3) กรณีบญัชีรว่ม (ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน)  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละราย  
 
บรษิัทจดัการก าหนดใหผู้ใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุและเป็นผูม้ีสิทธิที่จะไดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินปันผล 
รวมถงึเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนอตัโนมตัิ (ถา้ม)ี หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทนุ จะตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ
เท่านัน้ ในกรณีที่มีผูถื้อหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทนุรว่มกนั บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดแจง้ชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายนัน้เป็น
ผูถื้อหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบยีนผูถื้อหน่วยลงทนุ (แต่ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนมุตัิเปิดบญัชีรว่มขา้งตน้ไดไ้มเ่กนิ 4 ราย) 
ซึ่งในกรณีดงักล่าว บรษิัทจดัการจะท าการโอนเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผล รวมถงึเงินที่ไดจ้ากการขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมัติ 
(ถา้มี) เขา้บญัชีเงินฝากตามที่ผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์วแ้ก่บรษิัทจดัการ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
อนมุตัิการด าเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผูก้  าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑข์องแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพิสจูนท์ราบความมี
ตวัตนของลกูคา้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหนว่ยงานราชการท่ีก่ียวขอ้ง หากชื่อบญัชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
ส าหรบัเงื่อนไขการลงนามในการใชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุนอกจากที่กล่าวขา้งตน้ บรษิัทจดัการจะถือเอา
เงื่อนไขที่ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีเป็นหลกั หรือใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาต
เป็นอย่างอื่น  
 
หากขอ้มลูของชดุค าขอเปิดบญัชทีี่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บัไมช่ดัเจนหรือไม่ครบถว้น อาจรวมถึงกรณีที่
บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไมช่ดัเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มลูดงักลา่วแลว้แต่ไม่ได้
รบัการแกไ้ข หรือยืนยนัจากผูจ้องซือ้ บรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการเปิดบญัชีกองทนุ
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงเอกสารประกอบการเปิดบญัชี หรือเอกสารอืน่ ๆ ในการเปิดบญัชี โดยถือวา่ไดร้บัมติ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุแลว้ โดยจะแสดงขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัเพื่อใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทนุทราบในหนงัสือชีช้วนตามรอบปี
บญัชีหรือในเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุรวม  
เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัเปิดบญัชกีองทนุ เพื่อเป็นลกูคา้ในความดแูลของบรษิัท
จดัการเพิ่มเติม ตัง้แตว่นัท าการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุขา้งตน้ ในหนงัสือชีช้วน หรือ
ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือติดประกาศที่ส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดเ้ปิดบญัชีกองทนุไวก้บับรษิัทจดัการก่อนหนา้วนัท่ีบรษิัทจดัการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุเพิม่เตมิ สามารถท า
ธุรกรรมกบับรษิัทจดัการไดต้ามปกติ 
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2.2 วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก:  
 
2.2.1 บรษิัทจดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน:  
เมื่อผูจ้องซือ้เปิดบญัชีกองทนุแลว้ จะสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกไดภ้ายในระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตัง้แต่เวลา 
8.30 – 16.30 น. โดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงินไม่ต  ่ากว่ามลูคา่การสั่งซือ้ขัน้ต ่าตามที่บรษิัทจดัการก าหนด เวน้แต่บรษิัทจดัการจะ
อนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ในการจองซือ้แต่ละครัง้ ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุตามที่บรษิัทจดัการก าหนด รวมถึงชดุค าขอเปิดบญัชกีองทนุ (กรณียงัไมเ่คยเปิดบญัชีกองทนุ) และเอกสารประกอบการเปิดบญัชีใน
เรื่อง “การเปิดบญัชีกองทนุ” และ ช าระเงินค่าจองซือ้จนเต็มมลูค่าที่บรษิัทจดัการ ตามวนัและเวลาที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน โดยผูจ้องซือ้
สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด เช่น การช าระเป็นเงนิสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต ์เป็นตน้ โดย
เช็ค หรือดราฟต ์จะตอ้งลงวนัท่ีที่สั่งซือ้ และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด โดยบญัชีจองซือ้
หน่วยลงทนุดงักล่าว เป็นบญัชเีงนิฝากของธนาคารพาณิชย ์ประเภทบญัชีกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีออมทรพัย ์ซึง่หากมีดอกเบีย้รบั หรือ
ผลประโยชนใ์ด ๆ เกิดขึน้ในบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุ
แลว้  
 
ในกรณีที่ผูล้งทนุไม่ไดส่้งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุในระหว่างวนัและเวลาที่บรษิัทจัดการเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือท ารายการซือ้หน่วย
ลงทนุนอกเหนือจากวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจะไม่
ด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุดงักล่าว  
 
นอกจากนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุของกองทนุอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้ด้
โดยน าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือเงินท่ีไดร้บัจากการเลิกกองทนุของกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารบรหิาร
จดัการของบรษิัทจดัการเพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุ หรือสบัเปล่ียนมายงักองทนุนีใ้นชว่งระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกได้
โดยในวนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการรบัช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุ หรือ
สบัเปล่ียนมายงักองทนุนีไ้ดเ้ฉพาะกรณีที่กองทนุตน้ทางเป็นกองทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด  
 
เมื่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุตามที่บรษิัทจดัการก าหนด รวมถึงชดุค าขอเปิดบญัชีกองทนุ (กรณียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุ) และภายหลงัจากที่ไดร้บั
ช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากผูจ้องซือ้แลว้ บรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบญัชกีองทนุ
และส าเนาค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแก่ผูจ้องซือ้เป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณต์อ่เมื่อบรษิัทจดัการไดร้บัเงินค่าจองซือ้
หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุ
ของผูจ้องซือ้ในสมดุทะเบยีนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้  
 
ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟต ์หรอืเช็คหรือดราฟตไ์ม่สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก บรษิัทจดัการสงวนสิทธิในการด าเนินการยกเลิกรายการจองซือ้นัน้และแจง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบทางโทรศพัท์  
 



  

กองทนุเปิดเคเคพ ีโกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ                                                                                           หนา้ 85 

ผูจ้องซือ้ที่ไดช้ าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าจองซือ้ไม่ได ้เวน้แตบ่รษิัท
จดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของบรษิัทจดัการ  
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไดส่้งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผูจ้องซือ้พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (ถา้มี)   ใหแ้ก่ผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่สามารถยืนยนัแหล่งที่มาได ้ผูจ้องซือ้ตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทกุฉบบัใหแ้ก่บรษิัท
จดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีมกีารส่งค าสั่งซือ้ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่น
นัน้ ทัง้นี ้หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรือขอ้มลูตามเอกสารท่ีไดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรือ บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุน
การขายหรือรบัซือ้คืนไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ไดด้  าเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้บัทาง
โทรสารและ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะถือว่า ผูจ้องซือ้ไดใ้หค้วามเห็นชอบ
กบัผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนในการด าเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้บัทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  
 
หากขอ้มลูในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ที่บรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืนไดร้บัไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น และ/หรือกรณีที่บรษิทัจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถึง
ความไม่ชดัเจนหรือไมค่รบถว้นของขอ้มลูดงักล่าวแลว้แต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรือยืนยนัจากผูจ้องซือ้ รวมถึงกรณีที่ผูจ้องซือ้ที่ยงัไม่กรอก
เอกสาร/แบบสอบถามเพื่อประเมนิระดบัความเส่ียงของการลงทนุตามที่บรษิัทจดัการ และ/หรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ และ/หรอื
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
และจะไม่ด าเนินการหรือท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  
 
2.2.2 อินเตอรเ์น็ต (Internet)  
บรษิัทจดัการอาจเปิดใหม้ีบรกิารสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทนุ 
ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการจะแจง้
และ/หรือประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้รกิาร โดยติดประกาศดงักลา่วที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และส านกังาน
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนโดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้  
 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต:  
โดยผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมคีวามประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิาร
อินเตอรเ์น็ตที่บรษิัทจดัการก าหนด และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บรษิัทจดัการก าหนด พรอ้มลงนามใน
แบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนงัสือขอใหห้กับญัชีดังกล่าวและส่งกลบัไปยงับรษิัทจดัการ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์
ค าขอใชบ้รกิารและหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือ หรือติดต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักลา่วไดท้ี่บรษิัทจดัการ 
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน บรษิัทจดัการจะจดัท าและจดัส่งรหสัประจ าตวัผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อใชท้ ารายการผ่านระบบ
อินเตอรเ์น็ตไปยงัที่อยู่ที่ตดิต่อไดต้ามที่ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัจากบรษิัทจดัการไดร้บัค าขอดงักล่าว ผูถื้อรหสั
ประจ าตวัจะตอ้งเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผู้
ถือหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตดงักลา่ว  
 
ผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ตามที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยการสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีเกิดขึน้ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายใหถื้อว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ในวนัท าการซือ้ขายนัน้ และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีเกดิขึน้ภายหลงัเวลาที่ก าหนดหรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายใหถื้อวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วย
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ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป  
 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวิธีการ ภายใตว้ิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้/เรื่อง “การเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” นี ้และเป็นไปตามเงื่อนไข/ขอ้ก าหนดอื่น ๆ ของกองทนุและที่บรษิัทจดัการก าหนด  
 
2.3 การคืนเงินค่าจองซือ้แก่ผูจ้องซือ้  
(1) บรษิัทจดัการจะด าเนินการคนืเงินคา่ของจองซือ้/สั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ในการเสนอขายครัง้แรกไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บรษิัทจดัการตอ้งยตุิโครงการจดัการเนื่องจากไม่
สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 35 ราย เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหด้  าเนินโครงการ
ต่อไปได ้หรือเป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจดัตัง้กองทนุได ้หรือไม่สามารถน ากองทรพัยสิ์นไปจดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม ในกรณีดงัต่อไปนี้  
1) กรณีกองทนุรวมมีจ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหนว่ยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุ หรือไม่สามารถระดมทนุไดค้รบ หรือ
ระดมทนุไดค้รบแต่ไม่สามารถลงทนุไดต้ามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาหลกัทรพัยท์ี่กองทนุสามารถลงทนุได้
อย่างเหมาะสม  
2) กรณีที่มกีารเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัวงเงินรบัอนญุาตใหน้ าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ  
3) บรษิัทจดัการพิจารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณก์ารลงทนุในตา่งประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อผลประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วย
ลงทนุ  
 
บรษิัทจดัการจะช าระคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกดิขึน้จากเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี คืนให้
ผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้ไดร้ะบไุวใ้นการเปิดบญัชีกองทนุหรือตามวิธีการอื่นใดที่บรษิัท
จดัการเห็นสมควร ภายใน 1 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัส่วนของเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ 
กรณีเขา้เงื่อนไขตามขอ้ (1) และภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง กรณีเขา้เงื่อนไขตามขอ้ (2) ทัง้นีเ้ป็นไป
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในเวลาที่ก าหนดอนัเนื่องจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะ
ช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ จนถงึวนัท่ีบรษิัทจดัการช าระคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ
จนครบถว้น ทัง้นีไ้ม่วา่ในกรณีใด ๆ หากไดม้ีการคืนเงินคา่จองซือ้และผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้แลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัเงิน
ค่าจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนแ์ลว้โดยถกูตอ้ง และผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสียหาย 
ใด ๆ ทัง้สิน้  
 
ทัง้นี ้ในการค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายไดแ้ลว้ดงักล่าว จะใชร้าคาตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  
 
2.4 เงื่อนไขการจองซือ้หน่วยลงทนุ  
(1) ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้โดยบรษิัทจดัการเพื่อสั่งซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเตม็มลูคา่ จะหกักลบลบหนีก้บับรษิัทจดัการไม่ได ้ 
(2) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการสั่งซือ้/ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุได ้ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องผู้
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จองซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยจะท าการติดประกาศที่ส านกังานของบรษิัทจดัการหรือประกาศบนเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ และส านกังาน
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี)  
 
บรษิัทจดัการอาจผ่อนผนัหรือยกเวน้การยื่นเอกสารประกอบการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพินจิของบรษิัทจดัการ  
บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยใชห้ลกัการจดัสรร “สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” (First Come First Serve) โดย
ขอ้มลูการสั่งซือ้ในล าดบัก่อนหรอืหลงันัน้ ใหพ้ิจารณาจากวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการไดร้บัค าสั่งซือ้และท ารายการซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว
เขา้ในระบบของบรษิัทจดัการ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุตามจ านวนท่ีไดส้ั่งซือ้ภายหลงัจากที่บรษิัทจดัการไดร้บั
ช าระเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้  
  
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่ารอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ หรือตามสดัส่วนอื่นท่ีจะมีการก าหนดหรือ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงตามหลกัเกณฑข์องกองทนุหลกั และ/หรือกองทนุต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่ วยงานที่ มี อ  านาจประกาศก าหนด ผู้ ถื อหน่ วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษั ทจั ดการสามารถ เปิด เผยข้อมูลของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับกองทุน
หลกัหรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบคุคลอื่น รายละเอียดดงันี ้ 
1. ชื่อ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
2. บตัรประชาชน และ/หรือหนงัสือเดินทาง ท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อหน่วย และ/หรือ รบัรองโดยโนตารีพบัลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการท าความรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทนุหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุหลกัหรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
รอ้งขอ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรมหลกัทรพัยเ์ป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลกั  
4. ขอ้มลูอื่นตามที่กองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับกองทุนหลกั
หรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบคุคลอื่น และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจรอ้งขอ  
โดยที่ ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่ บริษัทได้แจ้งผ่าน  www.kkpfg.com/ 
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะน าส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แ ก่ 
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถื้อหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหาย หรือค่าใชจ้่าย หรือเงิ น
อื่นใดจากบริษัทจดัการ รวมถึงใหค้วามยินยอมในการที่บริษัทจดัการจะน าส่งขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจดัการ
ร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก  และ/หรือกองทุนต่ างประเทศ  และ/หรือคู่ สัญญาต่ างประเทศ  และ/หรือหน่ วยงานที่ เ ก่ียวข้อง  
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่ สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบคุคลของประเทศปลายทางดงักล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศก าหนด 
 
บรษิัทจดัการจะเป็นผูด้  าเนินการตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวม 
(ถา้มี)  ทัง้นี ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 
ผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบนโยบายความเป็นส่วนตวัของบรษิัท (Privacy Notice) ที่บรษิัทไดแ้จง้ผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่มกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้
หน่วยลงทนุตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุท่ีสั่งซือ้และที่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ได ้(Pro Rata) และในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทนุมีเศษ
เหลือนอ้ยกวา่จ านวนสั่งซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต ่าที่ก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทนุดงักล่าวตามวิธีการท่ีบรษิัทจดัการ
เห็นสมควร  
 
2.5 เงื่อนไขอื่น ๆ  
1. เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการใดแลว้ หากปรากฏเหตใุดเหตหุน่ึงดงัต่อไปนี ้ให้การอนมุตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการ
กองทนุรวมของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอนัสิน้สดุลง เวน้แตจ่ะมเีหตอุนัสมควรและไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) มลูค่าของหน่วยลงทนุท่ีขายไดม้ีจ านวนไม่มากพอที่จะท าใหเ้หมาะสมกบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการลงทนุต่อไป  
(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทนุ จ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือลกัษณะของผูล้งทนุ ไม่ไดเ้ป็นไปตามโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เมื่อการอนมุตัจิดัตัง้และจดัการกองทนุรวมสิน้สดุลง ใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ ผู้จองซือ้อยา่งเป็นธรรม
และภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 5.2.4 เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซือ้แก่ผูจ้องซือ้” 
2. เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอยา่งอื่น บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัเปิดบญัชกีองทนุ เพื่อเป็นลกูคา้ในความดแูลของบรษิัท
จดัการเพิ่มเติม ตัง้แต่วนัท าการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุขา้งตน้ ในหนงัสือชีช้วน หรือ
ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือติดประกาศที่ส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดเ้ปิดบญัชีกองทนุไวก้บับรษิัทจดัการก่อนหนา้วนัท่ีบรษิัทจดัการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุเพิม่เตมิ สามารถท า
ธุรกรรมกบับรษิัทจดัการไดต้ามปกติ 
กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยคร้ังแรก :  
 
1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
- Internet 
- บรษิัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนื 
- การลงทนุแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ ,- ช่องทางบรกิาร/วิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม  
 
2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
บรษิัทจดัการมวีตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนข์องพลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา หรือบคุคลซึ่งโดยปกตมิีถิ่นท่ีอยูใ่น
สหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยสิ์นของบคุคลดงักล่าวและบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บรษิัท
จดัการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหรือระงบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่่าทางตรงหรือทางออ้มใหก้บับคุคลที่กล่าวมา
ขา้งตน้  
 
อนึ่ง ช่องทางบรกิาร/วิธีการอื่นใดดงัล่าวตามขอ้ 6.1 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแก่ผูส้นใจ
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ลงทนุ/ผูส้ั่งซือ้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ส้นใจลงทนุ/ผูส้ั่งซือ้ทราบ
ล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้รกิาร โดยจดัใหม้ีขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื ้อคืน 
(ถา้มี) และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
2.1 วนัท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและค าขอเปิดบญัชีกองทนุและ  
เอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ:  
บรษิัทจดัการจะเปิดเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม โดย
ผูส้นใจลงทนุ/ผูส้ั่งซือ้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ขอรบัหนงัสือชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอืน่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ตามที่บรษิัทจดัการก าหนด รวมถึงชดุค าขอเปิดบญัชีกองทนุ (กรณียงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุ) และเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุได้
ที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนได ้ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  
 
ในกรณีที่วนัดงักลา่วขา้งตน้ตรงกบัวนัหยดุท าการ และ/หรือวนัท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งมีค  าสั่งใหเ้ป็นวันหยดุท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวนัท่ีบรษิัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นวนัท าการรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ (วนั
ท าการท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุซือ้หน่วยลงทนุได)้ ก็ตาม บรษิัทจดัการจะเล่ือนการวนัท าการเปิดขายหนว่ยลงทนุเป็นวนัท าการถดัไป  
 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดขา้งตน้ของวนัท าการซือ้ขาย บรษิัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ีค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
หากผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ไดส่้งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุในระหว่างวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือท ารายการซือ้หน่วย
ลงทนุนอกเหนือจากวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด หรือการท ารายการในวนัหยดุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิถือเป็นการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไปในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป หรือปฏิเสธการรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
และจะไม่ด าเนินการซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว หรือตามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ  
 
อนึ่ง มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงก าหนดการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือปรบัปรุง เพิม่เติม วิธีการซือ้และการช าระเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุโดยไมถื่อวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยจะประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
และ/หรือ จดัใหม้ีขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และส านักงานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  
 
2.2. วิธีการซือ้และช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ:  
 
(1) บรษิัทจดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน:  
(1.1) ผูส้ั่งซือ้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดโ้ดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงินไม่ต  ่ากว่ามลูค่าการสั่งซือ้ขัน้ต ่าตามที่บริษัทจดัการก าหนด เวน้
แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น ในการสั่งซือ้แต่ละครัง้ ผูส้ั่งซือ้ตอ้งกรอกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เ ก่ียวขอ้งกบั
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามที่บรษิทัจดัการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบญัชกีองทนุ (กรณียงัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทนุ) และเอกสาร
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ประกอบการเปิดบญัชใีนเรื่อง การเปิดบญัชีกองทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด 
เช่น การช าระเป็นเงินสด บตัรเครดิต เงินโอน ค าสั่งหกับญัชี เช็ค หรือดราฟต ์ของธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดยีวกบั
ส านกังานบรษิัทจดัการ และ/หรอืส านกังานของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่รบัค าสั่งซือ้ เป็นตน้ โดยเชค็ หรือดราฟต ์จะตอ้งลงวันท่ีที่
สั่งซือ้ และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง 
หรือแกไ้ขเพิ่มเติมบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
(ก)ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คต่างส านกัหกับญัชี หรือ ดราฟตท์ี่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้(Good Fund) ในวนั
ท าการซือ้ขายถดัจากวนัท่ีสั่งซือ้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูส้ั่งซือ้ท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายที่เรียกเกบ็เงินไดใ้น
ราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการท่ีเรียกเก็บเงินได  ้ 
 
(ข) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเชค็หรือดราฟต ์บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้นัน้และแจง้ให้
ผูส้ั่งซือ้ทราบทางโทรศพัท ์ 
 
(1.2) เมื่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามที่บรษิัทจดัการก าหนด รวมถึงชดุค าขอเปิดบญัชกีองทนุ (กรณียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุ) แลว้ และหลงัจากที่
ไดร้บัช าระเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้แลว้ บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะมอบส าเนาค าขอเปิดบญัชกีองทนุ
และส าเนาค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นหลกัฐานต่อไป ทัง้นี ้การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณต์่อเมื่อบรษิัทจดัการไดร้บัเงินคา่
จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วย
ลงทนุของผูส้ั่งซือ้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้  
 
(1.3) ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุของกองทนุอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้ดโ้ดยน า
เงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินที่ไดร้บัจากการเลิกกองทุนของกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารจดัการของ
บรษิัทจดัการเพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนมายงักองทนุนีไ้ด ้ 
 
(1.4) ผูส้ั่งซือ้ที่ไดช้ าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าจองซือ้ไม่ได ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะ
อนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ  
 
(1.5) ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ไดส่้งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือเอกสารหลกัฐานอื่นใดตามที่บรษิัทจดัการก าหนด ของผูส้ั่งซือ้พรอ้มรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่สามารถยืนยนั
แหล่งที่มาได ้ผูส้ั่งซือ้ตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทกุฉบบัใหแ้ก่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการ
ส่งค าสั่งซือ้ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนกิสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี ้หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรือขอ้มลูตามเอกสารที่ไดร้บัและ
เอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรือบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุน
การขายหรือรบัซือ้คืนไดด้  าเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้บัทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซือ้คืนจะถือว่าผูส้ั่งซือ้ไดใ้หค้วามเห็นชอบกบับรษิทัจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนในการด าเนินการตามข้อมลู
ที่ไดร้บัทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  
หากขอ้มลูในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขาย
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หรือรบัซือ้คืนไดร้บัไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น และ/หรือกรณีที่บรษิทัจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดแ้จง้ใหผู้ส้ั่งซื ้อ/ผูถื้อหน่วย
ลงทนุทราบถึงความไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มลูดงักล่าวแลว้ แต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรือยืนยนัจากผูส้ั่งซือ้ รวมถึงกรณีที่ผูส้ั่ งซือ้ที่ยงั
ไม่กรอกเอกสารตามที่บรษิัทจดัการก าหนด และ/หรือ ยงัไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดบัความเส่ียงของการลงทนุตามที่บรษิัท
จดัการ และ/หรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ก าหนด บรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจะไม่ด าเนินการหรือท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้  
 
(2) อินเตอรเ์นต็ (Internet)  
บรษิัทจดัการอาจเปิดใหม้ีบรกิารสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทนุ 
ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต:  
โดยผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมคีวามประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตจะะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิาร
อินเตอรเ์น็ตที่บรษิัทจดัการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือติดต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการ
ขายหรือรบัซือ้คืน และหนงัสือขอใหห้กับญัชเีงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บรษิัทจดัการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใช้
บรกิารและหนงัสือขอใหห้กับญัชดีงักล่าวและส่งกลบัไปยงับรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะไดด้  าเนินการจดัท าและจดัส่งรหสัประจ าตวัผูถื้อ
หน่วยลงทนุเพื่อใชท้ ารายการผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตต่อไป ผูถื้อรหสัประจ าตวัจะตอ้งเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะไม่
รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผูถื้อหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอินเตอรเ์นต็ดงักล่าว ทัง้นี ้
เนื่องจากอาจมีก าหนดระยะเวลาในการจดัส่งรหสัประจ าตวัผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสมคัรขอใชบ้รกิาร
อินเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการไวล่้วงหนา้พรอ้มกบัการขอเปิดบญัชีกองทนุก็ได ้ 
 
ผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท าการซือ้ขายและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุตามที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยการสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีเกิดขึน้ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายใหถื้อวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีเกดิขึน้ภายหลงัเวลาที่ก าหนดหรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายใหถื้อว่าเป็นการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป  
 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวิธีการ ภายใตว้ิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นเรื่อง “การเสนอขาย
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” นี ้และเป็นไปตามเงื่อนไข/ขอ้ก าหนดอื่น ๆ ของกองทนุและที่บรษิทัจดัการก าหนด  
 
(3) การลงทนุแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ  
บรษิัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอของบรษิัทจดัการ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทนุท่ีประสงค์
จะลงทนุเป็นรายงวด สม ่าเสมอ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ:  
ผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมคีวามประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวิธีการลงทนุแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูล้งทนุท่ีประสงคจ์ะลงทนุเป็นรายงวด สม ่าเสมอ จะตอ้งกรอกค าขอใชบ้รกิารการลงทนุแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ โดยสามารถดาวน์
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โหลดค าขอใชบ้รกิารดงักลา่วจากเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืน และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บรษิัทจดัการก าหนด พรอ้มลงนามในใบค าขอใชบ้รกิารและ
หนงัสือขอใหห้กับญัชีดงักล่าวและส่งกลบัไปยงับรษิัทจัดการเพื่อด าเนินการตามความประสงคข์องผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุต่อไป  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุไดส้มคัรและเปิดใชก้ารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ 
สามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวิธีการลงทนุแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอผา่นระบบอินเตอรเ์นต็ของบรษิัทจดัการดงักล่าวได ้ 
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวิธีการลงทนุแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ ใหเ้ฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุท่ี
ไดท้ าเรื่องหกับญัชีเงินฝากแลว้เท่านัน้ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น  
 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบรกิารการลงทนุแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ ตอ้งเป็นไปตามวิธีการ ภายใตว้ิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในขอ้ 
6 เรื่อง “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” นี ้และเป็นไปตามเงื่อนไข/ขอ้ก าหนดอื่น ๆ ของกองทนุและที่บรษิัทจดัการก าหนด  
 
(4) ATM  
บรษิัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชยต์ามที่บรษิัทจดัการก าหนด เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
บรษิัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบล่วงหนา้กอ่นการเริ่มใหบ้รกิาร โดยจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักลา่วที่ส  านกังานของบรษิัท
จดัการ และส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนโดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
 
(5) โทรศพัท ์ 
บรษิัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางโทรศพัท ์เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและ
วิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้จ้องซือ้
ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้รกิาร โดยจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืนโดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านโทรศพัท:์ -  
 
(6) ไปรษณีย ์ 
ผูล้งทนุสามารถส่งใบค าสั่งซือ้และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุโดยไปรษณียไ์ด ้โดยผูล้งทนุตอ้งจา่หนา้ซองถงึบรษิัทจดัการ 
ทัง้นี ้ผูล้งทนุตอ้งกรอกเอกสาร และแบบฟอรม์ต่าง ๆ ของบรษิัทจดัการใหค้รบถว้น และบรษิัทจดัการจะถือเอาวนัท่ีไดร้บัไปรษณียด์งักล่าว
เป็นวนัด าเนินการตามค าสั่ง  
นอกจากนี ้บรษิัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์และเพิ่มช่องทางในการรบัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางไปรษณีย์
เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ภายใต้
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้รกิาร 
โดยจดัใหม้ีขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบ
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จากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและช าระเงินผ่านไปรษณีย:์ -  
 
หมายเหตเุพิม่เตมิเรื่อง วิธีการซือ้และช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ:  
 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในแต่ละช่องทางดงัล่าวขา้งตน้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้รกิารการลงทนุแก่ผูส้นใจลงทนุ/ผูส้ั่งซือ้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือปรบัปรุงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในแตล่ะช่องทาง โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการก่อนการเปล่ียนแปลง แกไ้ข 
หรือปรบัปรุง โดยจดัใหม้ีขอ้มลูเรือ่งดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรือ
ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
2.3 ราคาขายหน่วยลงทนุ:  
บรษิัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (วนัท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ) นัน้เป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผูส้ั่งซือ้จะไดร้บั โดย ราคาขายหนว่ยลงทนุ จะค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้
ขายหรือวนัท าการซือ้หน่วยลงทนุนัน้ บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ซึง่บรษิัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 15.3. “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ" เวน้แต่ในกรณีที่ไม่สามารถน าคา่สั่งซือ้
หน่วยลงทนุเขา้บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุได ้ 
อนึ่ง มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้ :  
(1) บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้ตามจ านวนเงนิท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดร้บัช าระเงินเตม็จ านวนแลว้ โดยค านวณจาก
จ านวนเงินท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดร้บัช าระเงินเต็มจ านวนดงักลา่ว หารดว้ย ราคาขายหนว่ยลงทนุโดยใชห้ลกัการค านวณ ตามเรือ่ง 
“ราคาขายหน่วยลงทนุ” เวน้แต่ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยลงทนุที่จด
ทะเบียนไวก้บัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
บรษิัทจดัการอาจผ่อนผนัหรือยกเวน้การยื่นเอกสารประกอบการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพินจิของบริษัทจดัการ  
 
บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยใชห้ลกัการจดัสรร “สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” (First Come First Serve) โดย
ขอ้มลูการสั่งซือ้ในล าดบัก่อนหรอืหลงันัน้ ใหพ้ิจารณาจากวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการไดร้บัค าสั่งซือ้และท ารายการซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว
เขา้ในระบบของบรษิัทจดัการ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุตามจ านวนท่ีไดส้ั่งซือ้ภายหลงัจากที่บรษิัทจดัการไดร้บั
ช าระเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้
หน่วยลงทนุตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุท่ีสั่งซือ้และที่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ได ้(Pro Rata) และในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทนุมีเศษ
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เหลือนอ้ยกวา่จ านวนสั่งซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต ่าที่ก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทนุดงักล่าวตามวิธีการท่ีบรษิัทจดัการ
เห็นสมควร  
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่ารอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ หรือตามสดัส่วนอื่นท่ีจะมีการก าหนดหรือ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงตามหลกัเกณฑข์องกองทนุหลกั และ/หรือกองทนุต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่ วยงานที่ มี อ  านาจประกาศก าหนด ผู้ ถื อหน่ วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษั ทจัดการสามารถ เปิด เผยข้อมูลของ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับกองทุน
หลกัหรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบคุคลอื่น รายละเอียดดงันี ้ 
1. ชื่อ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
2. บตัรประชาชน และ/หรือหนงัสือเดินทาง ท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อหน่วย และ/หรือ รบัรองโดยโนตารีพบัลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการท าความรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทนุหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุหลกัหรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
รอ้งขอ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรมหลกัทรพัยเ์ป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลกั  
4. ขอ้มลูอื่นตามที่กองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับกองทุนหลกั
หรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบคุคลอื่น และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจรอ้งขอ  
โดยที่ ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่ บริษัทได้แจ้งผ่าน  www.kkpfg.com/ 
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะน าส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่  
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถื้อหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหาย หรือค่าใชจ้่าย หรือเงิน
อื่นใดจากบริษัทจดัการ รวมถึงใหค้วามยินยอมในการที่บริษัทจดัการจะน าส่งขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจดัการ
ร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก  และ/หรือกองทุนต่ างประเทศ  แ ละ/หรือคู่ สัญญาต่ างประเทศ  และ/หรือหน่ วยงานที่ เ ก่ียวข้อง 
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบคุคลของประเทศปลายทางดงักล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศก าหนด 
 
บรษิัทจดัการจะเป็นผูด้  าเนินการตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (และท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวม 
(ถา้มี)  ทัง้นี ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 
ผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบนโยบายความเป็นส่วนตวัของบริษัท (Privacy Notice) ที่บรษิัทไดแ้จง้ผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection  
 
บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และบรษิัท
จดัการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวิธีการรบัเงินคา่ขายคืน
หน่วยลงทนุท่ีผูส้ั่งซือ้ระบไุวใ้นการเปิดบญัชีกองทนุ หรือในใบค าขอเปลี่ยนแปลงขอ้มลู (ถา้มี)  
(2) ในกรณีที่จ  านวนเงินท่ีระบใุนค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วย
ลงทนุใหต้ามจ านวนเงินท่ีบรษิัทจดัการไดร้บัช าระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุจรงิหรือเขา้บญัชตีามที่บรษิัทจดัการก าหนดเป็นเกณฑ์  
(3) กรณีที่ผูส้ั่งซือ้ช าระเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือดราฟต ์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ใหถื้อว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วย
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ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุใหต้ามราคาขายหน่วยลงทนุตามหลกัการค านวณตามเรื่อง 
“ราคาขายหน่วยลงทนุ” ส าหรบักรณีที่ช  าระเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวิธีเดียวกนันีภ้ายหลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย 
ใหถื้อวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป  
(4)ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คต่างส านกัหกับญัชี หรือ ดราฟตท์ี่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้(Good Fund) ในวนั
ท าการซือ้ขายถดัจากวนัท่ีสั่งซือ้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูส้ั่งซือ้ท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายที่เรียกเกบ็เงินไดใ้น
ราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการท่ีเรียกเก็บเงินได  ้ 
(5) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเชค็หรือดราฟต ์บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้นัน้และแจง้ให้
ผูส้ั่งซือ้ทราบทางโทรศพัท ์ 
(6) บรษิัทจดัการจะไม่จดัสรรหนว่ยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนข์องพลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา 
หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมถีิ่นท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยสิ์นของบคุคลดงักล่าวและบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนิน
กิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหก้บับคุคลที่
กล่าวมาขา้งตน้  
 
2.5 การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้:  
บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหนว่ยลงทนุด าเนินการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้ ในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุดงักล่าวนัน้โดยใชห้ลกัการค านวณตามเรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” และเรื่อง “การจดัสรรหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้” เวน้แต่เขา้
ข่ายกรณีตามเรื่อง “การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสั่ง”  
 
2.6 การคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้และจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผูส้ั่งซือ้รวมกนัเกินจ านวนหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการไดจ้ดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไว ้บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสั่งซือ้ก่อนไดก้่อน และหากมีการสั่งซือ้พรอ้มกนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพยีงพอต่อ
การจดัสรร บรษิัทจดัการจะพจิารณาจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผูส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro 
Rata) ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วน หรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
และบรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวธีิการรบัเงินค่าขายคนืหน่วย
ลงทนุท่ีผูส้ั่งซือ้ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ ภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
6.2.7 ขอ้จ ากดัการลงทนุ การปฏิเสธ/หยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ:   
(1) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบรหิารและจัดการกองทนุ โดย
บรษิัทจดัการจะพจิารณาจากมลูค่าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและ/หรอืระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ทัง้นี ้เพื่อรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของ
กองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีถือหน่วยลงทนุอยูก่่อนแลว้เป็นส าคญั  
(2) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัหรือปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือระงบัการด าเนินการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ
ยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุในกรณีที่กองทนุหลกั ปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงบัการด าเนนิการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ
ยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ  
(3) บรษิัทจดัการอาจหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวได ้เมื่อบรษิัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่ในบางสถานการณห์ากมกีาร
รบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบรหิารจดัการกองทนุ และ/หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/
หรือต่อกองทนุ โดยบรษิัทจดัการจะประกาศเก่ียวกบัการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราว และก าหนดการเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วย
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ลงทนุไดต้ามปกติ ใหผู้ล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ และจดัใหม้ีขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ ส านกังานของ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
เงื่อนไขอื่น ๆ:  
1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงก าหนดการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการซือ้และการช าระเงนิค่า
สั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยจะท าการจดัให้
มีขอ้มลูเรื่องดงักล่าวไวอ้ย่างนอ้ย 7 วนัท าการท่ีส านกังานของบรษิทัจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) หรือผ่าน
ทางเว็ปไซตข์องบรษิัทจดัการ  
2. เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอยา่งอื่น บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัเปิดบญัชกีองทนุ เพื่อเป็นลกูคา้ในความดแูลของบรษิัท
จดัการเพิ่มเติม ตัง้แตว่นัท าการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุขา้งตน้ ในหนงัสือชีช้วน หรือ
ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือติดประกาศที่ส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดเ้ปิดบญัชีกองทนุไวก้บับรษิัทจดัการก่อนหนา้วนัท่ีบรษิัทจดัการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุเพิม่เตมิ สามารถท า
ธุรกรรมกบับรษิัทจดัการไดต้ามปกติ 
หมายเหต ุ: เนื่องจากกองทนุมกีารลงทนุในตา่งประเทศ ซึง่วนัหยดุท าการของกองทนุหลกัที่กองทนุไปลงทนุ อาจจะไม่ตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าสั่งซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาในการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วย/ผูล้งทนุ 
 
3. การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
กำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  
 
1. ช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
- Internet 
- บรษิัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนื 
- การลงทนุแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ, - ช่องทางบรกิาร/วิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม  
 
2. รายละเอียดช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
อนึ่ง ช่องทางบรกิาร/วิธีการอื่นใดดงัล่าวขา้งตน้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
ถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่ม
ใหบ้รกิาร โดยจดัใหม้ีขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรือผ่าน
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  
 
1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  
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- Internet 
- บรษิัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนื 
- การลงทนุแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ, - ช่องทางบรกิาร/วิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม  
2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิม่เติม :  
บรษิัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนบัแต่วนัจด
ทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืน (ถา้ม)ี ไดต้ามวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการเทา่นัน้  
 
บรษิัทจดัการมวีตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนข์องพลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา หรือบคุคลซึ่งโดยปกตมิีถิ่นท่ีอยูใ่น
สหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยสิ์นของบคุคลดงักล่าวและบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บรษิัท
จดัการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหรือระงบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่่าทางตรงหรือทางออ้มใหก้บับคุคลที่กล่าวมา
ขา้งตน้  
 
“การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึง่ (กองทนุตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุ
หน่ึง (กองทนุปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุของ
กองทนุตน้ทาง ภายหลงัหกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี แลว้น าไปช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง   
 
2.1 วิธีการในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ:  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการได้ที่บรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการ
ขายและรบัซือ้คืน และ/หรือช่องทางบรกิาร/วิธีการอื่นใดตามที่บรษิัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม ตามวนัและเวลาในเรื่อง “วนัและเวลาในการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” โดยกรอกรายละเอยีดตา่ง ๆ ในค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ระบชุื่อกองทนุตน้ทาง ระบจุ านวนเงินหรือจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจะออกจากกองทนุตน้ทาง และระบชุื่อกองทนุปลายทางที่ตอ้งการสบัเปล่ียน ตามที่บรษิัทจดัการก าหนดใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 
และน าไปยื่นกบับรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึ่งบรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทนุจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปล่ียนกองทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั่งสบัเปล่ียนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ  
 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุส่งค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนัน้ ให้แก่
บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่สามารถยืนยนัแหล่งที่มาได ้ผูถื้อหน่วย
ลงทนุตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทกุฉบบัใหแ้ก่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีมกีารส่งค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทางโทรสารและ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี ้หากปรากฎในภายหลงัว่า ขอ้ความหรือขอ้มลูตามเอกสารที่
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ไดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรือบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบัและบรษิัทจดัการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดด้  าเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้บัทางโทรสารและ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ บรษิัทจดัการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดใ้หค้วามเห็นชอบกบับรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนในการ
ด าเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้บัทางโทรสารและ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  
หากขอ้มลูในการสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ที่บรษิัทจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บัไม่ชดัเจนหรือไมค่รบถว้น และ/หรือกรณีที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดแ้จง้ให้
ผูถื้อหน่วยลงทนุทราบถึงความไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มลูดงักล่าวแลว้แต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรือยืนยนัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุรวมถึงจะไม่ด าเนินการหรือท ารายการรบั
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ  
  
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่ารอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ หรือตามสดัส่วนอื่นท่ีจะมีการก าหนดหรือ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงตามหลกัเกณฑข์องกองทนุหลกั และ/หรือกองทนุต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่ วยงานที่ มี อ  านาจประกาศก าหนด ผู้ ถื อหน่ วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษั ทจัดการสามารถ เปิด เผยข้อมูลของ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับกองทุน
หลกัหรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบคุคลอื่น รายละเอียดดงันี ้ 
1. ชื่อ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
2. บตัรประชาชน และ/หรือหนงัสือเดินทาง ท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อหน่วย และ/หรือ รบัรองโดยโนตารีพบัลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการท าความรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทนุหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุหลกัหรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
รอ้งขอ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรมหลกัทรพัยเ์ป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลกั  
4. ขอ้มลูอื่นตามที่กองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับกองทุนหลกั
หรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบคุคลอื่น และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจรอ้งขอ  
โดยที่ ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่ บริษัทได้แจ้งผ่าน  www.kkpfg.com/ 
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะน าส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่  
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถื้อหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหาย หรือค่าใชจ้่าย หรือเงิน
อื่นใดจากบริษัทจดัการ รวมถึงใหค้วามยินยอมในการที่บริษัทจดัการจะน าส่งขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจดัการ
ร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก  และ/หรือกองทุนต่ างประเทศ  และ/หรือคู่ สัญญาต่ างประเทศ  และ/หรือหน่ วยงานที่ เ ก่ียวข้อง  
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบคุคลของประเทศปลายทางดงักล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศก าหนด 
 
บรษิัทจดัการจะเป็นผูด้  าเนินการตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (และท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวม 
(ถา้มี)  ทัง้นี ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
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ผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบนโยบายความเป็นส่วนตวัของบรษิัท (Privacy Notice) ที่บรษิัทไดแ้จง้ผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection  
  
(1) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  
(ก) ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี ้(กองทนุตน้ทาง) หรือเรียกวา่ “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเงนิท่ีไดจ้ากการเลิกกองทนุนี ้ภายหลงั
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT FEE) (ถา้มี) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอื่น ๆ ภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ (กองทนุปลายทาง) สามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ไดใ้นระหว่างวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการเปิดรบั
ค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นขอ้ 7 “การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” และ/หรือวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการอาจก าหนด
เพิ่มเติม  
(ข) ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดว้ยจ านวนท่ีเป็นไปตามมลูคา่ขัน้ต ่า/
จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นเรื่อง “การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” เวน้แต่
บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอยา่งอื่น  
(ค) ในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการสบัเปล่ียนตามใบค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนัน้มากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุ
หรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางที่ปรากฎอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วย
ลงทนุประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
อย่างไรกต็าม หากจ านวนเงินที่ค  านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มีไมเ่พียงพอท่ีจะน าไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต ่าตามขอ้ก าหนดของกองทนุ
ปลายทาง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่น าเงินไปซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว ้โดยจะช าระเป็นเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยตามวิธีการท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกจิการจดัการกองทนุรวม 
(ง) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT 
FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุอื่น ๆ ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ (กองทนุปลายทาง)  
(จ) สิทธิของผูถื้อหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุตน้ทาง และการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฎอยู่กบับรษิัทจดัการและ
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณแ์ละใชอ้า้งองิได้  
(2) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  
(ก) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี ้(กองทนุปลายทาง) หรือเรียกวา่ “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ 
(SWITCHING IN)” โดยน าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือเงินท่ีไดจ้ากการเลิกกองทนุอื่น ๆ ภายใตก้ารบรหิาร
จดัการของบรษิัทจดัการ (กองทนุตน้ทาง) ภายหลงัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี เพื่อน ามา
ช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้สามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพี่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้ดใ้นช่วงระยะเวลาเสนอขายครัง้
แรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นขอ้ 5 “การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก” หรือในระหว่างวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นวนั
เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุนี ้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” และ/หรือวนัและ
เวลาที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม  
(ข) ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดว้ยจ านวนท่ีเป็นไปตามมลูคา่ขัน้ต ่าของการ
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สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น  
(ค) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN FEE) 
(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะซือ้หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้โดยน าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืน
หน่วยลงทนุ หรือเงินท่ีไดจ้ากการเลิกกองทนุอื่น ๆ ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ เพื่อน ามาช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี  ้ 
(ง) สิทธิของผูถื้อหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุตน้ทาง และการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฎอยู่กบับรษิัทจดัการและ
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณแ์ละใชอ้า้งองิได้  
(จ) ในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการสบัเปล่ียนตามใบค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนัน้มากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุ
หรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางที่ปรากฎอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วย
ลงทนุประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
อย่างไรกต็าม หากจ านวนเงินท่ีค านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มีไมเ่พียงพอท่ีจะน าไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต ่าตามขอ้ก าหนดของกองทนุ
ปลายทาง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่น าเงินไปซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว ้โดยจะช าระเป็นเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยตามวิธีการท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกจิการจดัการกองทนุรวม 
 
2.2 ราคาขายและราคารบัซือ้คืนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ:  
 
(1) กรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  
การก าหนดราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ออก) จากกองทนุ จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คืนของวนัท าการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง (ถา้ม)ี  
 
 
(2) กรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  
การก าหนดราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (เขา้) กองทนุ จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใชเ้พื่อค านวณราคาขายของวนัท าการของกองทนุปลายทาง
ก่อนวนัที่กองทนุปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง บวกดว้ย ค่าธรรมเนยีมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุปลายทาง (ถา้ม)ี  
 
อนึ่ง มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูล
ผลประโยชนแ์ลว้  
 
8.2.3 วนัและเวลาการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ:  
 
(1) กรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ออก) ไดต้ามระยะเวลาในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
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(2) กรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (เขา้) ไดต้ามระยะเวลาในการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่วนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการ และ/หรือวนัท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้งมีค  าสั่งใหเ้ป็นวนัหยดุท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวนัท่ีบรษิัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นวนัท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุก็ตาม บรษิัท
จดัการจะเล่ือนการวนัท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้ระยะเวลาหรือก าหนดการในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะ
เป็นไปตามตารางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด  
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะช าระเงินค่าเงินขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุตน้ทางใหก้องทนุปลายทางภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมใิหน้บัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม ของกองทนุตน้ทาง อยา่งไรก็ตาม 
ในกรณีที่วนัช าระเงินคา่เงินขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางตรงกบัวนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุปลายทาง บรษิัทจดัการจะท า
รายการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ซึ่งอาจเกินกวา่ 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 
มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจัดการกองทนุรวมของกองทนุตน้ทางได ้
หากผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ไดส่้งค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในระหว่างวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการเปิดรบัค าสั่งซือ้ ขายคืน สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ หรือท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนอกเหนือจากวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด หรือการท ารายการในวนัหยดุ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรบัค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วได ้โดยบรษิัทจดัการจะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป  
 
เงื่อนไขอื่น ๆ :  
1) บรษิัทจดัการอาจก าหนดช่องทางบรกิาร/วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมจากเรื่อง “ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวก/เพิม่ประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบรษิัทจดัการ
ก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการ
จะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้รกิาร โดยจดัใหม้ีขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัท
จดัการ และส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
2) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุในภายหลงั โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้ในการด าเนนิดงักล่าวบรษิัทจดัการค านึงถงึประโยชน์
ของกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและผูส้นใจลงทนุทั่วไปทราบ โดยจะจดัใหม้ีขอ้มลู
เรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้ม)ี  
3) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบรหิารและจดัการกองทนุ 
โดยบรษิัทจดัการจะพิจารณาจากมลูค่าการสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุและ/หรือระยะเวลา/ความถ่ีของการสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
ทัง้นี ้เพื่อรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีถือหน่วยลงทนุอยูก่่อนแลว้เป็นส าคญั  
4) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัหรือปฏิเสธค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ/หรือระงบัการด าเนินการตามค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
และ/หรือยกเลิกค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของผูล้งทนุในกรณีที่กองทนุหลกั ปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงบัการด าเนินการตามค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ ค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ของกองทนุ  
5) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ้เมื่อบรษิัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าใน
บางสถานการณห์ากมกีารรบัค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบรหิารจดัการกองทนุ 
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และ/หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือต่อกองทนุ โดยบรษิัทจดัการจะประกาศเก่ียวกบัการหยดุรบัค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ
ก าหนดการเปิดรบัค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไดต้ามปกติ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยจดัใหม้ีขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัท
จดัการ ส านกังานของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
6) เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอยา่งอื่น บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัเปิดบญัชกีองทนุ เพื่อเป็นลกูคา้ในความดแูลของบรษิัท
จดัการเพิ่มเติม ตัง้แตว่นัท าการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุขา้งตน้ ในหนงัสือชีช้วน หรือ
ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือติดประกาศที่ส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดเ้ปิดบญัชีกองทนุไวก้บับรษิัทจดัการก่อนหนา้วนัท่ีบรษิัทจดัการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุเพิม่เตมิ สามารถท า
ธุรกรรมกบับรษิัทจดัการไดต้ามปกติ 
หมายเหต ุ: เนื่องจากกองทนุมกีารลงทนุในตา่งประเทศ ซึง่วนัหยดุท าการของกองทนุหลกัที่กองทนุไปลงทนุ อาจจะไม่ตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าสั่งซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาในการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วย/ผูล้งทนุ  
 
ข้อก ำหนดอื่น ๆ :  

• การด ารงเงินกองทนุของบรษิัทจดัการ  
ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรบัผิดของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะ
เปล่ียนใหบ้รษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทนุรวมแทน ดว้ยวิธีขอรบัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอ
มติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีบรษิัทจดัการรูห้รืออาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงินกองทนุ
ดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได ้โดยการคดัเลือกบรษิัทจดัการรายใหมจ่ะค านึงถงึประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มีคา่ใชจ้า่ย
เกิดขึน้จากการเปล่ียนบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยดงักลา่ว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป  
 

• การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจากการท่ีกองทนุใชบ้รกิารบคุคลอื่น (Soft commission)  
บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบคุคลดงักล่าว
ในการจดัการกองทนุได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีมมีลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  
(2) ตอ้งไมม่ีพฤตกิรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบรษิัทจดัการใชบ้รกิารของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อใหก้องทนุไดร้บัประโยชน์
จากบคุคลดงักล่าว (Churning)  
ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้กก่องทนุท่ีอยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ บรษิัทตอ้งกระท าดว้ยความ
เป็นธรรมและค านงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  
บรษิัทจดัการไม่สามารถรบั Soft commission เพื่อประโยชนข์องบรษิัทได ้เนื่องจากเป็นขอ้หา้มที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่
ไม่พึงกระท า เวน้แตเ่ป็นการรบัผลประโยชนท์ี่ผูใ้หบ้รกิารจดัใหแ้กบ่รษิัทจดัการหรือพนกังานของบรษิัทจดัการตามเทศกาลที่เป็น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่บรษิัทจดัการประกาศไวภ้ายในบรษิัท ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ดท้ี่เว็บไซตข์อง
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บรษิัทจดัการ  
 

• การกูย้มืเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  
บรษิัทจดัการอาจกูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุได ้โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไข และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด ดงัต่อไปนี  ้ 
 
(1) กูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนไดเ้ฉพาะมเีหตจุ าเป็นตอ้งเพื่อบรหิารสภาพคล่องของกองทนุเป็นการ
ชั่วคราว  
(2) อตัราส่วนการกูย้ืมเงินและการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เมื่อรวมกนัแลว้ ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ เวน้แต่การเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกูย้มืเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญา
ซือ้คืนเพิม่เตมิ  
(3) คู่สญัญาในการกูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ตอ้งเป็นผูล้งทนุสถาบนัและไม่เป็นผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุนัน้  
(4) การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คืนในนามกองทนุดงักล่าวขา้งตน้ จะใชส้ญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยศนูซือ้ขาย
ตราสารหนีไ้ทย หรือบรษิัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) แลว้แต่กรณี หรือใชส้ญัญามาตรฐานตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั  
(5) ระยะเวลาการช าระหนีต้ามสญัญากูย้มืเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนตอ้งไมเ่กิน 90 วนั  
 

• การท าความรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และการพิสจูนท์ราบลกูคา้ (Client Due Diligence : CDD)  
บรษิัทจดัการและ/ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนที่บรษิัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน เพิ่มเติม
จากผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูล้งทนุตามค าจ ากดัความของกฎหมาย
หรือตามที่หน่วยงานท่ีมีอ  านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทนุในกองทนุไปแลว้ ทัง้นีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการ
ตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้ีอ  านาจ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนมีหนา้ที่ตอ้งท าความรูจ้กั
ตวัตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และการพิสจูนท์ราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทนุ หรือผูถื้อ
หน่วยลงทนุของกองทนุมีหนา้ที่แจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบัการรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (KYC) และการพิสจูนท์ราบลกูคา้ 
(CDD) ใหบ้รษิัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตัิของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ฟอกเงินดงักลา่ว บรษิัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิด
บญัชีเพื่อใชบ้รกิารใหม่ การท าธุรกรรมของลกูคา้เดิม และการทบทวนขอ้มลูลกูคา้ใหเ้ป็นปัจจบุนัเป็นระยะ ๆ รวมทัง้การ
ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผูม้ีอ  านาจก าหนดแนวทาง  
 

• การน าส่ง/ตอบรบั/เผยแพร ่ขอ้มลู ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งการกองทนุ และ/หรือจดหมายถึงผูถื้อหน่วยลงทนุ  
เนื่องดว้ยกองทนุนีเ้ป็นกองทนุเปิดที่ระดมทนุจากนกัลงทนุในประเทศ บรษิัทจดัการจงึอาจพิจารณาน าส่ง/เผยแพร่ขอ้มลู ข่าวสาร 
รายงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุ และ/หรือหนงัสือของบรษิัทจดัการตา่ง ๆ ส าหรบัผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุกลุ่มดงักล่าวที่ระบุ
สถานท่ีติดต่อในประเทศ ทัง้นีไ้มร่วมถงึผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีนอกเหนือจากระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมี
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การเปล่ียนแปลงสถานท่ีตดิต่อใหม่เป็นสถานท่ีติดต่อในตา่งประเทศ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้เพื่อความ
อ านวยความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใชจ้่ายการน าส่ง และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นใดในลกัษณะท านองเดียวกนันี ้อนึ่ง บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัเปล่ียน/แกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปแบบ วิธีการน าส่ง เผยแพร ่รวมถึงอาจจดัใหม้ีรูปแบบการตอบรบั
ขอ้มลูอื่น ๆ (ถา้มี) เช่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิสต์่าง ๆ เป็นตน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ โดยในการ
ด าเนินการดงักล่าวบรษิัทจดัการไดค้  านึงถึงประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นส าคญั  
อนึ่ง ในการน าส่งจดหมาย/หนงัสือถึงผูถื้อลงทนุ อาทิ กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทนุรวม โดย
บรษิัทจดัการจะด าเนินการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือประกาศที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติมในอนาคต  
 

• ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกวา่ 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมรกินั
นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสีย
ภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมรกินั ผูซ้ึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผู้
ซึ่งมถีิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎดว้ยวา่ในปัจจบุนัมีรฐับาลในหลายประเทศ
ก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่คลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดงักลา่วว่า “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง”)  
 
กองทนุรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาตอิเมรกินัและบคุคลท่ีมีลกัษณะ
ตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา 
และรวมถงึหนา้ที่ในการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
 
ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบท่ีส าคญัในสองกรณี คือ  
(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยสิ์นทางการเงิน
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทางออ้มใน
ทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิา
และ FFI ที่เขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 
ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนา้ที่ด  าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ยดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทนุรวมที่เป็น 
NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นบัสนนุ
การขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เขา้รว่มผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงิน
หรือยตุิความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบรษิัทจดัการ ซึง่อาจท าใหก้องทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได ้และ/
หรือด าเนินการลงทนุไดอ้ยา่งไมม่ีประสิทธิภาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการ
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ขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอ้ีกต่อไป  
 
เพื่อมิใหบ้รษิัทจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ
โดยรวม บรษิัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จึงเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อใหบ้รษิัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้งได ้บรษิัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น 
ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้ 
(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวขอ้งก าหนด) ใหค้  ายินยอมบรษิัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของ
สหรฐัอเมรกิา จ านวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้)ที่มีอยู่ใน
บญัชีทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุนัน้กบับรษิัทจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือค ายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูนท์ราบความเก่ียวขอ้งกบั
ประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมรกินัหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูที่เคยใหไ้วม้ีการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถงึ
น าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเขา้รว่มใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว  
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง  
 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ
โดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้หากมกีารด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการอยา่งใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลา่ว
รบัทราบการด าเนินการตามที่บรษิัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี  
(1) ไม่รบัค าสั่งซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้รกิาร และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ยจากรายไดเ้งินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุราย
นัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ 
หากมกีารด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้  
 
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเล่ียง
มิใหบ้รษิัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้งอนัจะท า
ใหก้องทนุอาจตอ้งถกูหกั ณ ที่จา่ย หรือถกูปิดบญัชธีนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลือก
ด าเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวขอ้งก าหนด)เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บรษิัทจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ 
บรษิัทจดัการ(รวมถงึผูท้ี่เก่ียวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลูของผูถื้อหน่วย
ลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนนิการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 

• ขอ้มลูเพิ่มเติมส าหรบัหนว่ยลงทนุควบคู่กรมธรรมห์รือกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทนุ (Unit-Linked Life Policy)  
บรษิัทประกนัชวีิตอาจจะใชว้ิธีการซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุ (omnibus account)  
 
ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือที่เรียกวา่กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทนุได้
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยติดต่อกบับรษิัทประกนัชวีิต หรือ ตวัแทนหรือนายหนา้ประกนัชวีิตที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนด 
ทัง้นี ้การซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิตอาจมีขอ้ก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียง
อย่างเดยีว ผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทนุจึงควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกนัชีวติควบการลงทนุก่อนตดัสินใจ  
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุ (Unit-Linked Life Policy) 
หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไมถื่อวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมและถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจาก
ผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุผูล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั โดยจดัใหม้ี
ขอ้มลูเรื่องดงักลา่ว ณ ส านกังานของบรษิัทจดัการและบรษิัทประกนัชีวติ หรือในเว็บไซตข์องบรษิทัจดัการ  
 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิตมี ดงันี ้ 
 
(1) มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และ
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า:  
เนื่องจากแบบประกนัชีวติควบการลงทนุ มีส่วนที่เก่ียวขอ้งกรมธรรมป์ระกนั ที่ผูล้งทนุสามารถใชสิ้ทธิตามกรมธรรมป์ระกนัได ้เช่น 
การเวนคืนกรมธรรม ์และมีสิทธิในการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุ เลือกสดัส่วนการลงทนุแต่ละกองทนุ การขอสบัเปล่ียนกองทนุระหว่าง
สญัญา ซึ่งแบบประกนัชีวติควบการลงทนุนีม้คี่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชวีิต เช่น คา่การประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้ 
การสั่งซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิตจึงมขีอ้ก าหนดในเรื่องมลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของ
การสั่งขายคืน จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และจ านวนหน่วยลงทนุ
คงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ซึง่อาจแตกต่างจากการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเพียงอย่างเดยีว ผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการ
ลงทนุสามารถศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดัท าโดยบรษิัท
ประกนัชีวติ  
 
(2) การเสนอขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิต :  
ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทนุผ่านบรษิทัประกนัชีวิต หรือตวัแทนหรือ
นายหนา้ประกนัท่ีไดร้บัอนญุาตเสนอขายแบบประกนัควบการลงทนุท่ีบรษิัทประกนัชีวติก าหนด โดยสามารถช าระเป็นเงินสด 
แคชเชียรเ์ช็ค หรือเช็คส่วนบคุคล ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารท่ีบรษิัทประกนัชวีิตก าหนด หรือวิธี
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อื่นท่ีบรษิัทประกนัชีวติก าหนด ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชวีิตอาจก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาท าการในการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการช าระเงินเพิม่เตมิ ตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรือเอกสารการเสนอ
ขายที่ผูล้งทนุไดร้บัจากบรษิัทประกนัชีวติ โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุท่ี
ก าหนดไวใ้นโครงการกองทนุ โดยค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบรษิัทจดัการไดร้บัเอกสารและไดร้บัช าระเงินครบถว้นจากบรษิัท
ประกนัชีวติแลว้ และเมื่อรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุนเสรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุไดไ้ม่วา่กรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอยา่งอื่น ทัง้นี ้ในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีิต  
 
บรษิัทจดัการ หรือบรษิัทประกนัชีวิตอาจปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทนุ หาก
พบว่าค าสั่งดงักลา่วหรือผูล้งทนุเป็นบคุคลที่อาจเขา้ขา่ยลกัษณะการกระท าผิดการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย ตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งการฟอกเงินและการสนบัสนนุการก่อการรา้ย หรือผูล้งทนุเขา้เงื่อนไขเป็นบคุคลที่บรษิัทประกนัชีวติมีขอ้สงวน
สิทธิในการพิจารณารบัประกนั  
(3) การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
(3.1) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุลงทนุผ่านบรษิัทประกนั
ชีวิต ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชวีิตอาจก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทนุ และเงื่อนไขในการขายคืนหนว่ยลงทนุ วนัและเวลา
ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนวิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเพิม่เติมตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีิตและ/หรือ
เอกสารการเสนอขายที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัจากบรษิัทประกนัชวีิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาที่
ก าหนดไวใ้นโครงการกองทนุ และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลสมบรูณเ์มื่อบรษิัทจดัการไดร้บัเอกสารหลกัฐานครบถว้น และ
เมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุนัน้เสรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถขอเพิกถอนค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุได้
ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น  
 
ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุโดยระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุหรือวิธีอื่นใดที่
บรษิัทประกนัชวีิตก าหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษิัทประกนัชีวติ ระบจุ านวนขัน้ต ่า ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์ส าหรบัผู้
ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุท่ีมีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหก้บั
บรษิัทประกนัชวีิต ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือ ราคา
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บรษิัทประกนัชวีิตมีหนา้ที่ตอ้งช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัจากบรษิัทจดัการใหก้บัผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวติ
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือ ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ของวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นไปตามเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/
หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้โดยมวีิธีการ
ช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุซึง่เป็นไปตามที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ  
 
(3.2) การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ บรษิัทประกนัชวีิตจะส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ าทกุเดือนเพื่อน าคา่
ขายคืนหนว่ยลงทนุมาช าระคา่การประกนัภยั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และคา่ธรรมเนยีมในการบรหิารกรมธรรม ์หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอตัราที่ก าหนดในกรมธรรม ์ซึ่งมลูค่าในการขายคืนอาจต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าที่ก าหนดในโครงการ โดย
บรษิัทประกนัชวีิตจะสรุปคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุเป็นรายปี 
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ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทนุสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสุดตามช่องทางที่บรษิัทประกนั
ชีวิตก าหนด  
 
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  
กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทนุ 
บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่บรษิัทประกนัชวีิต และบรษิัทประกนัชีวติจะ
เป็นผูอ้อกใบยืนยนัการสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุ ภายใน 15 วนั
ท าการ นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นไปตามที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนดทัง้นี ้บรษิัทจดัการหรือนาย
ทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการ
ลงทนุโดยตรง  
 
(5) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุผ่านบรษิัทประกนัชีวติ ตาม
จ านวนขัน้ต ่าจ านวนเงินคงเหลือขัน้ต ่า และเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอรม์ที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนด  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบการ
ลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตตามที่บรษิทัประกนัชีวิตก าหนดไวเ้ทา่นัน้ โดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่าน
บรษิัทประกนัชวีิต การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การท่ีบรษิัทประกนัชีวติขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
หนึ่ง (กองทนุเปิดตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทนุเปิดปลายทาง) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุตาม
เงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวติ และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม ์โดยบรษิัทประกนัชวีติจะเป็นผูด้  าเนินการน าเงินค่า
ขายคืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทาง ซึง่ไดห้กัคา่ธรรมเนยีมการขายคืนหนว่ยลงทนุ (ถา้มี) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
กองทนุเปิดปลายทาง หรือด าเนนิการอื่นใดเพื่อใหเ้กดิรายการดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้การด าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ซึง่ก าหนดโดยบรษิัทประกนัชวีิต มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี ้ 
(1) การสบัเปล่ียนกองทนุ คือ การสบัเปล่ียนจากกองทนุเปิดตน้ทางกองหน่ึงหรือหลายกองทนุไปกองทนุเปิดปลายทางกองหน่ึง
หรือหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว  
(2) การสบัเปล่ียนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปล่ียนกองทนุเป็นประจ าตามค าสั่งที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบใุหม้ีการขายหน่วยลงทนุ
กองทนุเปิดตน้ทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทนุตามเงื่อนไขที่ผูถื้อหน่วยลงทนุแสดง
ความประสงค ์ 
(3) การปรบัสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปล่ียนกองทนุโดยอตัโนมตัิตามค าสั่งในแบบฟอรม์ที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนด ให้
มีสดัส่วนการลงทนุเป็นไปตามที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์ทัง้นี ้รูปแบบ และเงื่อนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ขา้งตน้เป็นไปตามที่ก าหนดในกรมธรรม ์และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทนุ ซึ่งอาจ
เปล่ียนแปลงขึน้อยูก่บับรษิัทประกนัชีวติแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจาก   ผูถื้อ
หน่วยลงทนุและ/หรือผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุแลว้   
 
บรษิัทประกนัชวีิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บรษิัทประกนัชีวติเห็นว่าไม่
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เป็นประโยชนห์รือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จ  านวนที่ขายคืนหน่วยลงทนุตน้ทางต ่ากว่าจ านวนขัน้ต ่าที่
บรษิัทประกนัชวีิตก าหนดในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
 
บรษิัทประกนัชวีิตจะเป็นผูจ้ดัส่งใบยืนยนัการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่
วนัท่ีไดด้  าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือเป็นไปตามที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนด ส าหรบักรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัิ และการปรบัสดัส่วนลงทนุอตัโนมตัิ บรษิัทประกนัชวีิตจะจัดส่งรายงานยืนยนัการรบัค าสั่งครัง้แรก และ/หรือสรุปใน
รายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี ภายใตเ้งื่อนไขที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนด ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิต
ควบการลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูไดต้ามช่องทางที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนด  
 
(6) การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทนุ:  
(6.1) เอกสารกองทนุรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอืน่ใด ซึง่บรษิัทจดัการจดัส่งใหก้บั
บรษิัทประกนัชวีิต หรือบรษิัทจดัการไดเ้ผยแพรร่ายงานหรือเอกสารอื่นดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการเพื่อใหบ้รษิัทประกนั
ชีวิตเขา้ถึงขอ้มลูนัน้ได ้และบรษิทัประกนัชีวิตจะด าเนินการจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุ
ต่อไป  
 
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทนุ บรษิัทประกนัชวีิตจะจดัส่ง
รายงานแสดงฐานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทนุสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเงินดงักลา่วตามช่องทางที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนด หรือรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจาก
บรษิัทประกนัชวีิตไดต้ามเงื่อนไขที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนด  
 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการหรือนายทะเบยีนขอสงวนสิทธิที่จะไมจ่ดัส่งเอกสารดงักลา่วขา้งตน้ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม์
ประกนัชีวติควบการลงทนุโดยตรง  
 
(7) สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุมีสิทธิประโยชนท์ี่แตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทนุปกติที่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการ และบรษิัทประกนัชีวติก าหนด ดงันี  ้ 
(7.1) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  
(7.2) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั  
(7.3) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการท ากรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุภายในระยะเวลา 15 
วนัหลงัจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบรษิัทประกนัชีวติ โดยบรษิัทประกนัชีวติจะเป็นผูด้  าเนินการขายหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการ
ในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  
(7.4) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีแตกตา่งเมื่อซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิต เนื่องจากบรษิัทประกนัชวีิตจะท าหนา้ที่เป็น
ตวัแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสั่งซือ้ และขายหนว่ยลงทนุไปยงับรษิัทจดัการในนามของบรษิทัประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อ
ที่แทจ้รงิของผูถื้อหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) เช่น การไดร้บัขอ้มลูกองทนุอาจมคีวามล่าชา้กว่าไดร้บัจากบรษิัทจดัการ
โดยตรง เป็นตน้  
(7.5) สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม  
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(7.6) สิทธิในการขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
(7.7) สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื่อของบรษิัทจดัการทกุแหง่ที่รบัจดัการกองทนุรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติที่เสนอขายโดย
บรษิัทประกนัชวีิตนัน้  
(7.8) สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ ที่อยู่ ของบรษิัทจดัการ บรษิัทประกนัชีวติ รวมทัง้ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตวัของฝ่าย
ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
(7.9) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัค าแนะน าเพื่อซือ้หน่วยลงทนุนัน้ ตลอดจน
รบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  
(7.10) สิทธิในการไดร้บัขอ้เทจ็จรงิที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุหรือต่อการตดัสินใจในการ
ลงทนุ เช่น การขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการ เพื่อการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม 
เป็นตน้  
(7.11) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น คา่ธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหนว่ย
ลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิตอาจไดร้บัจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้  
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไม่ตอ้งการรบัการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  
(7.13) สิทธิในการรอ้งเรียนผ่านชอ่งทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนตามที่บรษิัทก าหนด  
บรษิัทจดัการ และบรษิัทประกนัชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบยีบ และหรือแนวทางปฏิบตัิอื่นของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) ส านกังาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจอื่น  
 
(8) ค่าธรรมเนียมที่บรษิัทจดัการเรียกเก็บจากผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบการลงทนุ:  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (FRONT-END FEE) : ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE) : ไม่มี  
 
ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชวีิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้า่ยอื่นๆ เพิม่เติมตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตควบการลงทนุ หรือตามที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนด  
 
(9) อนึ่ง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรือผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทนุแลว้ ทัง้นี ้กรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั โดยจดัใหม้ีขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ท  า
การของบรษิัทจดัการและ/หรือบรษิัทประกนัชวีิต หรือเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบต่อไป  
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดใหบ้รกิารสั่งซือ้ขายสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์นต็ของบรษิัทจดัการส าหรบับรษิัท
ประกนัชีวติ ซึ่งบรษิัทจดัการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ส าหรบัธุรกิจกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตควบการลงทนุ (Unit-linked Life Policy) ของบรษิัทประกนัชวีิตนัน้ (ตามค าจ ากดัความตามในหนงัสือชีช้วนส่วนโครงการนี)้ 
โดยหากจะเปิดใหบ้รกิารดงักล่าว บรษิัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัท าการ โดยจดัใหม้ีขอ้มลู
เรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
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• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการการกองทนุ โดยขอรบัความเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เติมโครงการ
ดงักล่าวจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ ทัง้นีก้ารแกไ้ขเพิม่เติมรายละเอียด
โครงการกองทนุดงักล่าวมวีตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

• เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัเปิดบญัชกีองทนุ เพื่อเป็นลกูคา้ในความดแูลของ
บรษิัทจดัการเพิม่เตมิ ตัง้แต่วนัท าการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุขา้งตน้ ใน
หนงัสือชีช้วน หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือตดิประกาศที่ส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดเ้ปิดบญัชีกองทนุไวก้บับรษิัทจดัการกอ่นหนา้วนัท่ีบรษิัทจดัการไม่รับ
เปิดบญัชกีองทนุเพิม่เติม สามารถท าธุรกรรมกบับรษิัทจดัการไดต้ามปกติ 
 

•  ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะอา้งองิที่อยู่ของ
บรษิัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย  ์
 

• ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้รษิัทจดัการจา่ยผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้มเ่กินไปกว่าส่วนของทนุของกองทนุท่ีตน
ถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละ
ชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุไม่ไดเ้ป็นการแยกความเป็นนิติบคุคลของกองทนุ กองทนุนีย้งัคงเป็นนิติบคุคลเดยีวเท่านัน้ การแบ่งหน่วย
ลงทนุออกเป็นหลายชนิด ไม่ไดท้  าใหค้วามผกูพนัรบัผิด (liability) ของกองทนุท่ีมีต่อบคุคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของ
หน่วยลงทนุ โดยทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทนุจะอยู่ภายใตค้วามผกูพนัรบัผิดต่อบคุคลภายนอกตามสญัญาขอ้ตกลงหรือนติิกรรม
อื่น  
 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุจะแบ่งตามลกัษณะที่ส านกังาน ก.ล.ต. อนญุาตใหด้ าเนินการได ้เช่น คา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยที่เรียก
เก็บจากผูถื้อหน่วยลงทนุ ระยะเวลาการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ สิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผล อตัราผลประโยชนต์อบแทนที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุจะไดร้บัจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ อตัราผลประโยชนต์อบแทนที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัจากการลงทนุในหน่วย
ลงทนุ กรณีเงินท่ีรบัโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพหรือเงินดงักล่าวพรอ้มผลประโยชนท์ี่รบัโอนต่อเนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการ
เลีย้งชีพอื่น กรณีอื่นใดตามที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน โดยบรษิัทจดัการกองทนุรวมตอ้งแสดงไดว้า่การแบ่งชนดิหน่วย
ลงทนุดงักลา่วสามารถปฏิบตัิไดจ้รงิและไดค้  านึงถงึผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุแต่ละชนิดจะไดร้บัแลว้ ดงันัน้การแบ่งหน่วยลงทนุเป็นหลายชนิด ในบางกรณีจะท าให ้มลูคา่ทรพัยสิ์น และหรือ ผลการ
ด าเนินงาน ของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดแตกตา่งกนั และหรือหนา้ที่ในการช าระภาษีอากร ของผูถื้อหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่
ละชนิดแตกต่างกนั  
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• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปิดบรกิารหนว่ยลงทนุชนิดที่ยงัไม่เปิดใหบ้รกิารเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทนุออกเป็นชนิด
ต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. และประกาศที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มการใหบ้รกิารแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ี
อาจมคีวามตอ้งการลงทนุท่ีแตกต่างกนัในรายละเอยีด โดยบรษิัทจดัการจะแจง้รายละเอยีดการ ใหบ้รกิารดงักล่าวล่วงหนา้ก่อนวนั
เปล่ียนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ท  าการของบรษิัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการ ขายและรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

 

• ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุรวมเพื่อการออม 
(1). สิทธิประโยชนด์า้นภาษีของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
สิทธิและหนา้ที่เก่ียวกบัภาษีของผูล้งทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม จะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที่แกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้มี) ซึ่งผูล้งทนุผูล้งทนุมีหนา้ที่ตอ้งศกึษารายละเอียดไดจ้ากคูม่ือการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อ
การออม  
 
(2)  หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
การลงทนุในหนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออม ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุไดด้  าเนินการ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรก าหนดไวค้รบถว้นแลว้ ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุจึงมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้ 
(2.1) ศกึษาคู่มือการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออม และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุใหช้ดัเจนก่อนตดัสินใจลงทนุ  
(2.2) ตรวจสอบการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมของตนเองใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร  
(2.3) แสดงขอ้มลูการลงทนุต่อกรมสรรพากร และด าเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือมีการลงทนุไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขในการไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร 
(3)  หนงัสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุ  
บรษิัทจดัการจะจดัท าและส่งมอบหนงัสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีอ  านาจประกาศก าหนดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ เวน้แต่บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนจะอนญุาต
เป็นอย่างอื่น 

 
บรษิัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอยา่งนอ้ยตามแบบที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ และ/หรือ หน่วยงานท่ีมี
อ านาจประกาศก าหนด โดยจะจดัส่งหนงัสือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุท า
ธุรกรรม การซือ้ หรือขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ทัง้นีบ้รษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการจดัส่งหนงัสือดงักลา่ว 
โดยบรษิัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซตอ์ยา่งนอ้ย 1 วนัท าการ 

 
(4)  หนงัสือรบัรองการโอน  
บรษิัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรบัรองการโอนหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างนอ้ยตามแบบที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ และ/หรือ หน่วยงานท่ีมี
อ านาจประกาศก าหนด  

 
(5) การโอนหน่วยลงทนุ  
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ผูล้งทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได ้ทัง้นี ้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง หรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  
กรณีขา้งตน้ บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุใหบ้คุคลอื่นหรือการจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  
บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปรบัเปล่ียน/เพิ่มเตมิวิธีการโอนหน่วยลงทนุโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมเพื่อการออม   

 
(6) แนวทางการใชด้ลุพินิจของบรษิัทจดัการในการเลิกกองทนุรวมในการโอนยา้ยการลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามที่
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้ผกูพนั เรื่อง “การเลิกกองทนุรวม” 

 
(7) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุการเสนอขายหรือปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปล่ียนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม เป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพื่อการออมหมดสิน้ไปหรือเปล่ียนแปลงไป และ/
หรือเงื่อนไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีเปล่ียนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรบัค าสั่งซือ้/สบัเปล่ียนเขา้
หน่วยลงทนุชนดิเพื่อการออมอกีครัง้หลงัจากปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบรษิัทจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ เวน้แตก่รณีที่
เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได ้และ/หรือกรณีจ าเป็นและสมควร และ/หรือเหตสุดุวิสยั บรษิัทจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว
โดยไม่ชกัชา้ 
 
(8) บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานในการตรวจสอบการซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุของผูถื้อหน่วย รวมถงึจะจดัใหม้ีระบบงานใน
การขายคืนหน่วยลงทนุ โดยจะตอ้งจดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบัการลงทนุ ในหนว่ยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยที่ขายคืนตามหลกัเกณฑท์ี่
สมาคมก าหนด 
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