KKP MP FUND
กองทุ น เปิ ด เคเคพี มั น นี ่ โพสิ ท ี ฟ
KKP MONEY POSITIVE FUND

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 20,000,000,000 บาท จานวนหน่วยลงทุน 2,000,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายครั้งแรกหน่วยละ 10 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด

หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทฟ
ี
KKP MONEY POSITIVE FUND (KKP MP FUND)
คำเตือน/ข้อแนะนำ
• กำรลงทุน ในหน่ วยลงทุ น มิ ใช่ก ำรฝำกเงิน และมี ควำมเสี่ ยงของกำรลงทุ น ผู้ล งทุ น ควรลงทุ น ในกองทุ น เปิ ดเคเคพี มั น นี่
โพสิทฟ
ี เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยง
ทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรลงทุนได้
• แม้ว่ำกองทุนรวมตลำดเงินลงทุนได้เฉพำะทรัพย์สิน ทีม่ ีควำมเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกำสขำดทุนได้
• กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงือ่ นไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรณีเป็ นกำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม
• ผู้ลงทุนมีหน้ำที่ศึกษำกฎหมำยภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออม และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้ำมี)
เพื่อควำมเข้ำใจในกำรลงทุนและเงื่อนไขกำรลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในกำรตัดสินใจลงทุนหรือกำรซือ้ และหรือขำยคืน
และหรือโอนย้ำยหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ กำรออมเพื่อให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมทีก่ ฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด หำกกำรลงทุนและ
หรือกำรซือ้ ขำยและหรือโอนย้ำยหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมำยภำษีอำกรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอำจต้องชำระคืนภำษีและหรือมีเบีย้
ปรั บ และหรื อ เงิ น เพิ่ ม หรื อ ค่ ำ ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่ น ทั้ งนี้ บ ริ ษั ท จั ด กำรไม่ มี ภ ำระผู ก พั น ในกำรชดเชยค่ ำ ภำษี
ทีผ่ ู้ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบีย้ ปรับ เงินเพิ่ม ค่ำธรรมเนียม ดอกเบีย้ และหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีเ่ กิดขึน้ กับผู้ลงทุน
• ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อกำรออมอย่ำงต่อเนื่ องระยะยำวตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎำกร
กำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภำระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในกฎหมำยภำษีอำกร ผู้ลงทุนในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อกำรออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีหำกไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์
ทำงภำษี ที่ เคยได้ รั บ ภำยในก ำหนดเวลำที่ ก ฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ งก ำหนด มิ ฉ ะนั้ น จะต้ อ งช ำระเงิน เพิ่ ม และหรื อ เบี้ย ปรั บ
ตำมประมวลรัษฎำกร
• สิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมนี้พึงได้รับจะสิน้ สุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข
กำรลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีท่ีเคยได้รับภำยในกำหนดเวลำ และหำกกำรชำระคืน
สิทธิประโยชน์ทำงภำษีดังกล่ำวไม่เป็ นไปตำมที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบีย้ ปรับตำมประมวล
รัษฎำกรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับและภำระภำษีที่อำจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข
กำรลงทุน จะเป็ นไปตำมทีก่ รมสรรพำกรกำหนด
• ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมไปจำหน่ำย โอน จำนำ หรือนำไปเป็ นประกันได้
• ผู้ลงทุนมีหน้ำที่ในกำรบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรำยละเอียดกำรลงทุนและเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อกำรออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด
• บริ ษั ท จั ด กำรขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะหยุ ด กำรเสนอขำยหรื อ ปิ ดรั บ ค ำสั่ งซื้ อ /สั บ เปลี่ ย นเข้ ำ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ กำรออม
เป็ นกำรชั่ วครำวหรื อ ถำวร หำกสิ ท ธิ ป ระโยชน์ท ำงภำษี ของกำรลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ กำรออมหมดสิ้น ไปหรื อ
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงือ่ นไขกำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีเปลี่ยนแปลงไป
และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดเสนอขำย
หรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมอีกครั้งหลังจำกปิ ดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ำเป็ น
กำรชั่วครำวหรือถำวร
• กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลและคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมก่อนกำรตัดสินใจลงทุน รวมทั้ง
สอบถำมและขอรับคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมได้ที่บริษัทจัดกำร หรือ ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนอื่นทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้ง
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจัดกำร ดังนั้ น บริษัทจัดกำรจึงไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุน
ของกองทุน ทัง้ นี้ ผลกำรดำเนินงำนของกองทุน ไม่ได้ขนึ้ อยู่กับสถำนะทำงกำรเงิน หรือผลกำรดำเนินงำนของบริษัทจัดกำร
• บริษั ท บริ ษั ท จั ด กำร อำจลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ห รือ ทรั พ ย์สิ น อื่ น เพื่ อ บริษั ท จั ด กำร เช่ น เดี ย วกั น กั บ ที่บ ริ ษั ท จั ด กำรลงทุ น
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนที่ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
เพื่อให้เกิดควำมเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ทีมกำรตลำดและพัฒนำช่องทำง
โทร 0-2305-9855
• บริษัทจัดกำรอนุ ญำตให้พนักงำน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
โดยจะต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และประกำศต่ำงๆที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด และจะต้องเปิ ดเผยกำรลงทุน
ดังกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบ เพื่อที่บริษัทจัดกำรจะสำมำรถกำกับ และดูแลกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของพนักงำน และ/หรือ
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องได้
• ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภัทร จำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ ผู้ขำยหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และ
ควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่ำวทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
• ผู้ลงทุน สำมำรถตรวจดู ข้อมู ลที่อำจมีผ ลต่ อกำรตัดสิ นใจลงทุน เช่น กำรท ำธุ รกรรมกั บบุ คคลที่เกี่ยวข้อ งได้ ที่ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดกำรได้เปิ ดเผย
ไว้ทส่ี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
• บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนั บสนุ นกำรขำยหรือรับซือ้ คืนที่บริษัทจัดกำรแต่ งตั้ง อำจพิจำรณำขอข้อมูล เอกสำร หลักฐำน
เพิ่มเติมจำกผู้สนใจสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตำมคำจำกัดควำม
ของกฎหมำยหรือตำมทีห่ น่วยงำนทีม่ ีอำนำจกำหนด ทัง้ ก่อน และหรือภำยหลังกำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นีเ้ พื่อให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตำม
แนวทำงปฏิบัติ หรือกำรตีควำม หรือกำรสั่งกำรของหน่วยงำนผู้มีอำนำจ ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รั บ ซื้ อ คื น มี ห น้ ำ ที่ ต้ อ งท ำควำมรู้ จั ก ตั ว ตนของลู ก ค้ ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิ สู จ น์ ท รำบลู ก ค้ ำ (Client Due
Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ ำที่แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับกำรรู้จักตัวตน
ของลู ก ค้ ำ (KYC) และกำรพิ สู จ น์ท รำบลู ก ค้ ำ (CDD) ให้ บ ริษั ท จั ด กำรและ/หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น กำรขำยหรือ รั บ ซื้อ คื น ทรำบ
โดยตำมแนวทำงปฏิบัตขิ องกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรฟอกเงินดังกล่ำว บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้
คืนจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทั้งกำรเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริกำรใหม่ กำรทำธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และ
กำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็ นปั จจุบันเป็ นระยะๆ รวมทัง้ กำรดำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีห่ น่วยงำนผู้มีอำนำจกำหนดแนวทำง
• กองทุ น รวมอำจมี กำรกระจุก ตั วของกำรถือ หน่ วยลงทุ น จำกบุ ค คลหรือ กลุ่ มบุ ค คลใดที่ถื อหน่ วยลงทุ น เกิน 1 ใน 3 โดย
ผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวได้ที่ https://am.kkpfg.com
• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุน หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ทีเ่ สนอขำยนั้น
• เว้นแต่บริษัทจัดกำรจะอนุญำตเป็ นอย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้ำในควำม
ดูแลของบริษัทจัดกำรเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำกำรทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยกำรไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน
ข้ำงต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือติดประกำศที่สำนักงำนผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคืน
และ/หรือ ตำมวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดกำรก่อนหน้ำ
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วันทีบ่ ริษัทจัดกำรไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สำมำรถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดกำรได้ตำมปกติ
สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุน
ที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิ ในกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ กำรคืนเงินทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• กำรแบ่ งชนิ ด หน่ วยลงทุ น ไม่ ได้เป็ นกำรแยกควำมเป็ นนิ ติ บุ ค คลของกองทุ น กองทุ น นี้ยั งคงเป็ นนิ ติ บุ ค คลเดี ยวเท่ ำนั้ น
กำรแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นหลำยชนิด ไม่ได้ทำให้ควำมผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภำยนอกแยกออก
จำกกันตำมชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภำยใต้ควำมผูกพันรับผิดต่อบุคคลภำยนอกตำม
สัญญำข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปิ ดบริกำรหน่วยลงทุนชนิดทีย่ ังไม่เปิ ดให้บริกำรเพิ่มเติม โดยกำรแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ น
ชนิดต่ำง ๆ จะเป็ นไปตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. และประกำศที่เกี่ยวข้องประกำศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มกำรให้บริกำรแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่อำจมีควำมต้องกำรลงทุนที่แตกต่ำงกันในรำยละเอียด โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งรำยละเอียดกำร ให้บริกำร
ดังกล่ำวล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกำศ ณ ทีท่ ำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน กำรสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุ น ในแต่ล ะชนิ ดหน่ วยลงทุ นกับ ผู้ลงทุน แต่ ละกลุ่มไม่เท่ำกัน โดยจะประกำศ ณ ที่ท ำกำรของบริษัท จัดกำรและ/หรือ
ผู้สนับสนุนกำร ขำยและรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิยังไม่เปิ ดให้บริกำรสับเปลี่ยนระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุนภำยในกองทุนเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
จัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรำยกำรสับเปลี่ยนระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุนภำยในกองทุนเดียวกันนี้ได้
โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และ/หรือที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือสำนักงำน
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
• บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงชนิ ดหน่วยลงทุนภำยใน
กองทุนนี้ โดยจะประกำศ ณ ทีท่ ำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำร ขำยและรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในกำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรเปิ ดให้บริกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
• กำรลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่กำรฝำกเงิน ผู้ลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนอำจมีควำมเสี่ยง อำจได้รับ
เงินคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำมูลค่ำเบีย้ ประกันส่วนที่จัดสรรเข้ำกองทุนรวม และอำจได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
• กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทประกั นชีวิตและบริษัทจัดกำร ซึ่งผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมไม่ได้
ขึน้ อยู่กับฐำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดกำร รวมถึง บริษัทประกันชีวิตและ
บริษัทจัดกำรไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์
• เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนมีข้อกำหนด เงือ่ นไข และวิธีปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ แตกต่ำงไปจำกกำร
ซือ้ ขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดกำร และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษำ
รำยละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนนั้นให้เข้ำใจก่อนตัดสินใจ โดยสำมำรถติดต่อขอรับรำยละเอียดเงือ่ นไข
ของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอำประกันภัย หรือเอกสำรอื่น ใดที่ใช้ในกำรเสนอขำยกรมธรรม์ ข้อมูลผลประโยชน์ท ำงด้ำนภำษี
จำกกำรซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน หนังสือชีช้ วนของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ทบ่ี ริษัท
ประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษำเพื่อควำมเข้ำใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
• เงินค่ำเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุ นในกองทุ นรวมจะมีควำมเสี่ยงตำมระดั บควำมเสี่ยงและนโยบำยกำรลงทุนของ
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•

•
•

•

•

กองทุนนั้น ๆ โดยกองทุนรวมไม่ได้คำ้ ประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบกำรลงทุนในทุกกรณี เงินค่ำเบีย้ ประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอำจอำจมีมูลค่ำเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ หรือลดลงเปลี่ยนแปลงตำมผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบกำรลงทุนเลือกลงทุน โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนอำจได้รับเงินลงทุนคืน
มำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
ผลตอบแทนและผลกำรดำเนินงำนจำกกำรซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน อำจมีควำมแตกต่ำงกับกำรซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่ำงเดียว อันเนื่องมำจำกกำรคิดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมที่แตกต่ำงกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัท
จัดกำร และบริษัทประกันชีวิตกำหนด
หำกผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทีซ่ อื้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบกำรลงทุนมีเรื่องต้องกำรร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันชีวิต
ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน ตำมวิธีกำรทีบ่ ริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงำนทีม่ ีอำนำจกำหนด
ในกำรขอมติของผู้เอำประกันภัยที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะจัดส่ง
ประเด็นในกำรขอมติและรำยละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอำประกันภัย
ที่เป็ นผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ที่ซื้อ กรมธรรม์ป ระกัน ชี วิต ควบกำรลงทุ น และหลั งจำกที่บ ริษั ท ประกั น ชี วิต ได้ รวบรวมมติ ข อง
ผู้เอำประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดกำรทรำบภำยในระยะเวลำตำมทีต่ กลงกัน
ผู้ล งทุนสำมำรถลงทุ นในกองทุน นี้ในรู ปแบบของกรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบกำรลงทุ น (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดย
ติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีก้ ำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่
แตกต่ำงไปจำกกำรซื้อขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบกำรลงทุนก่อนกำรตัดสินใจลงทุน
กรณี ผู้ลงทุน ที่ซื้อกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิตควบกำรลงทุ นจะได้ รับ เงิน ค่ำขำยคืน หน่ วยลงทุ นจำกบริษัท ประกัน ชีวิตภำยใน
5 วันทำกำรนับแต่วันคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศของผู้ประกอบธุ รกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลักษณะในทำนอง
เดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ กำรจั ด กำรกองทุ น รวม หรื อ เป็ นไปตำมเกณฑ์ท่ี ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกั บ
ตลำดทุน และ/หรือ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง ประกำศกำหนด หรือทีเ่ ห็นชอบให้ดำเนินกำรเป็ นอย่ำง
อื่ น ได้ โดยมี วิ ธี ก ำรช ำระเงิ น ค่ ำ ขำยคื น หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง เป็ นไปตำมที่ บ ริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ก ำหนดไว้ ใ นกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
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ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน
ชื่อกองทุน
ประเภทโครงกำร

นโยบำย และหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปั นผล
อำยุโครงกำร
จำนวนเงินทุนของโครงกำร
จำนวนหน่วยลงทุน
มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรซือ้ แต่ละครั้ง

มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรขำยคืนแต่ละครั้ง

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของกำรสั่งขำยคืนแต่ละครั้ง

มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

วันทีไ่ ด้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดกำรกองทุนรวม
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนรวม
รอบระยะเวลำบัญชี

กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ
KKP MONEY POSITIVE FUND (KKP MP FUND)
- กองทุนเปิ ดเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (retail fund)
- กองทุนรวมตราสารหนี ้
- กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
ไม่มี
ไม่กาหนดอายุโครงการ
20,000 ล้านบาท
2,000 ล้านหน่วย
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 0.00 บาท
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 0.00 บาท
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 0.00 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 0.00 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 10 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 10 หน่วย
14 กรกฎาคม 2551
10 กันยายน 2551
1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี

นโยบำยกำรลงทุน
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนีท้ ่ีกองทุนฟื ้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล
หรือผูค้ า้ ประกัน หรือพันธบัตร หรือตราสารแห่งหนีท้ ่ีกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ า้
ประกัน และ/หรือในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ท่สี านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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2. ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้ หรืออาจทาธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน หรือ ธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ท่ใี ห้ยืมเป็ นตราสารหนี ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ทั้ง นี ้ กองทุ น จะไม่ ล งทุ น ในตราสารที่ มี ลัก ษณะของสัญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า แฝง (Structured Note) และสัญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า
(Derivatives)
4. อนึ่ง ตราสารหนีด้ งั กล่าวข้างต้น จะมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือจะครบกาหนดชาระไม่เกิน 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
หรือเข้าทาสัญญา โดยอยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ยกเว้นธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน
(Reverse Repo) สามารถทาธุรกรรม Reverse Repo ในตราสารหนีท้ ่อี ายุเกินกว่า 397 วันได้
5. โดยกองทุนจะดารงอายุถวั เฉลี่ยแบบถ่วงนา้ หนัก (portfolio duration) ณ ขณะใดๆ ≤ 92 วัน
6. ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น อาจไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะคานึงถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
6.1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
6.2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
6.3. ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
ผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้รับ
กาไรส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain) ในกรณีท่มี ลู ค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผถู้ ือหน่วยทาการขายคืนมีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ
วันที่ผถู้ ือหน่วยทาการซือ้ กองทุน
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมทีม่ ีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร?
▪ กำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป
▪ กำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็ น 3 ชนิด ดังนี ้
หน่วยลงทุน
1. ชนิดทั่วไป

ชื่อย่อ
KKP MP

2. ชนิด F

KKP MP-F

3. ชนิดเพื่อการออม

KKP MP-SSF
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
สาหรับผูล้ งทุนทั่วไป และ/หรือผูล้ งทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
สาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผูล้ งทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปที่ตอ้ งการลงทุน และจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
หน้า 6

คำอธิบำยเพิ่มเติม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่จะมีการแก้ไข
เพิ่มเติม ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด
รายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม : บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จะหยุด การเสนอขายหรือปิ ด รับ ค าสั่งซือ้ /สับ เปลี่ ยนเข้าหน่ วยลงทุน ชนิ ด
เพื่อการออม เป็ นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือ
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เปลี่ยนแปลงไป และ/
หรือกรณี อื่ น ใดเพื่ อ ประโยชน์โดยรวมของผู้ถื อ หน่ วยลงทุน อย่ างไรก็ต าม บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ท่ี จ ะเปิ ด เสนอขายหรือ
รับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราว
หรือถาวร
หน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณี ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือ กองทุนโดยรวม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือ
จัดให้มีขอ้ ความดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ รวมทั้งขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิ ดขายหน่วยลงทุน ชนิดอื่นเพิ่มเติมใน
ภายหลังได้ โดยจะปฏิบตั ิตามแนวทางที่สานักงาน กลต.กาหนด
วิธีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทาให้การปั นส่วนมูลค่าทรั พย์สินสุทธิจ ะต้องมีการแบ่งการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปั นส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า หลังจากการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วย
ลงทุน แต่ ละชนิ ด (เช่ น รายการขายหน่ วยลงทุน รายการรับ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุน เป็ น ต้น ) และค านวณมูลค่ า ทรัพ ย์สิน สุท ธิ ห ลังหัก
ค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทงั้ หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คานวณ จะต้องมีมลู ค่าไม่ต่ากว่าศูนย์ การปั นส่วนรายได้และค่าใช้จ่าย
ให้เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่ำงกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
โดยสมมติให้
วันที่ 1 :
มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิท่จี าหน่ายได้ทงั้ หมด 1,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท ซึ่งเป็ นชนิดทั่วไป
1,000,000.00 บาท สมมุตมิ ีผลประโยชน์ในวันแรก 10,000.00 บาท
และในวันนี ้ มีรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 300,000.00 บาท รายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดF 200,000.00 บาท รายการซือ้
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 400,000.00 บาท

กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (KKP MP FUND)
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จาหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย
(ถ้ามี) (บาท)
ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ในวันแรก 10,000 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดทั่วไป =
10,000 x 1,000,000.00/1,000,000.00 = 10,000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดทั่วไป (+VAT) = 1.07%
- สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิด F (+VAT) = 0.00%
- สมมติค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0535
- สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่ำหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

ชนิดเพื่อกำรออม

กองทุนรวม

ชนิดทั่วไป

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

1,010,000.00

1,010,000.00

0.00

0.00

(29.61)

(29.61)

0.00

0.00

(1.48)
(2.96)
1,009,965.95
100,000.0000
10.0996

(1.48)
(2.96)
1,009,965.95
100,000.0000
10.0996

0.00
0.00
0.00
0.00
0.0000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.0000

ชนิดF

หมำยเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)
วันที่ 2 :
ทาการเพิ่มหน่วยจากรายการซือ้ หน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า (จากรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 300,000.00 บาท
รายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิด F 200,000.00 บาทและรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 400,000.00 บาท) และสมมุตมิ ี
ผลประโยชน์ในวันที่สอง 15,000.00 บาท
และในวันนีม้ ีรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 50,000.00 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่มหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า
- รายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป ชนิด Fและชนิดเพื่อการ
ออม (+900,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุน
ของวันทาการก่อนหน้า
ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ในวันที่ 2 จานวนเงิน 15,000.00 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดทั่วไป
= 15,000 x1,309,965.95/1,909,965.95 = 10,287.87 บาท
- ชนิด F
= 15,000 x200,000.00/ 1,909,965.95 = 1,570.71 บาท
กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (KKP MP FUND)

ชนิดเพื่อกำรออม
ชนิด F
0.00
0.00

กองทุนรวม
1,009,965.95

ชนิดทั่วไป
1,009,965.95

900,000.00

300,000.00

200,000.00

400,000.00

1,909,965.95

1,309,965.95

200,000.00

400,000.00

15,000.00

10,287.87

1,570.71

3,141.42
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- ชนิดเพื่อการออม
= 15,000x400,000.00/1,909,965.95 = 3,141.42 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดทั่วไปและชนิดเพื่อการ
ออม (+VAT) = 1.07%
- สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิด F (+VAT) = 0
- สมมติค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0535%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 3 ชนิดหน่วยลงทุน)
- สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT)=0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 3 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
จานวนหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า (หน่วย)
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้
- ชนิดทั่วไป = 300,000.00 /10.0997 = 29,703.8525 หน่วย
- ชนิด F = 200,000.00 / 10.0997 = 19,802.5683 หน่วย
- ชนิดเพื่อการออม = 400,000.00/10.0997 = 39,605.1368
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
มูลค่ำหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

ชนิดเพื่อกำรออม

กองทุนรวม

ชนิดทั่วไป

ชนิด F

1,924,965.95

1,320,253.82

201,570.71

403,141.42

(50.52)

(38.70)

(0.00)

(11.82)

(2.83)

(1.94)

(0.30)

(0.59)

(5.64)

(3.87)

(0.59)

(1.18)

1,924,906.96

1,320,209.31

201,569.82

403,127.83

100,000.0000

100,000.0000

0.0000

0.0000

89,111.5576

29,703.8525

19,802.5683

39,605.1368

189,111.5576
10.1786

129,703.8525
10.1786

19,802.5683
10.1789

39,605.1368
10.1786

หมำยเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)
วันที่ 3 :
ทาการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า (จากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไปจานวน 50,000.00
บาท) สมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สาม 20,000.00 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า
- รายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (-50,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังปรับปรุง
มูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า
ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ในวันที่ 3 จานวนเงิน 20,000 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดทั่วไป
= 20,000 x 1,270,209.31/ 1,874,906.96 = 13,549.57 บาท
- ชนิด F
กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (KKP MP FUND)

กองทุนรวม

ชนิดทั่วไป

ชนิดF

ชนิดเพื่อกำรออม

1,924,906.96

1,320,209.31

201,569.82

403,127.83

(50,000.00)

(50,000.00)

0.00

0.00

1,874,906.96

1,270,209.31

201,569.82

403,127.83

20,000.00

13,549.57

2,150.19

4,300.24
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= 20,000 x 201,563.82 /1,874,906.96 = 2,150.19 บาท
- ชนิดเพื่อการออม
= 20,000 x 403,127.83/1,874,906.96 = 4,300.24 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

กองทุนรวม

ชนิดทั่วไป

ชนิดF

ชนิดเพื่อกำรออม

1,894,906.96

1,283,758.88

203,720.01

407,428.07

(49.57)

(37.63)

(0.00)

(11.94)

(2.78)

(1.88)

(0.30)

(0.60)

(5.55)

(3.76)

(0.60)

(1.19)

1,894,849.06

1,283,715.61

203,719.11

407,414.34

189,111.5576 129,703.8525
(4,912.2669) (4,912.2669)

19,802.5683
0.0000

39,605.1368
0.0000

184,199.2907 124,791.5856

19,802.5683

39,605.1368

10.2875

10.2869

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดทั่วไปและชนิดเพื่อการ
ออม (+VAT) = 1.07%
- สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิด F (+VAT) = 0
- สมมติค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0535%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 3 ชนิดหน่วยลงทุน)
- สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 3 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
จานวนหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า (หน่วย)
- หน่วยลงทุนลดลง
- ชนิดทั่วไป 50,000.00 / 10.1786 = 4,912.2669 หน่วย
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
มูลค่ำหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

10.2869

10.2868

หมำยเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)
ในกรณี ท่ีหน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว สาหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนัน้ ไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนัน้
เพิ่มเติมให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มลู ค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
2. กองทุนรวมนีม้ ีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด?
▪ กองทุนนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 20,000 ล้านบาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการดาเนินการที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. กองทุนรวมนีเ้ หมำะสมทีจ่ ะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด ?
▪ กองทุ น นี ้มี ร ะดับ ความเสี่ ย งอยู่ใ นระดับ 1 (เสี่ ย งต่ า ) หากพิ จ ารณาตามค าแนะน าเรื่อ งการจัด สรรการลงทุ น (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผูล้ งทุนที่รบั ความเสี่ยงได้ตงั้ แต่ระดับต่า โดยผูล้ งทุนต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในกองทุนที่ เน้น
ลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ของภาครัฐ/หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (KKP MP FUND)
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▪ ผูล้ งทุนสามารถซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการของธนาคารพาณิชย์ จึงถือว่ากองทุนนีม้ ีสภาพคล่องสูง โดยผูล้ งทุนควรลงทุนใน
ระยะเวลาเท่าใดนัน้ จึงขึน้ อยู่กบั ความต้องการของผูล้ งทุน โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุน เป้าหมายการลงทุน ความต้องการ
ใช้เงินในอนาคต หรืออื่นๆ เป็ นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP MP-SSF)
▪

ผูล้ งทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP MP-SSF) ต้องสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสัน้
ของภาครัฐ/หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือประมวลรัษฎากรกาหนด ซึ่งผูล้ งทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายภาษี อากร ผูล้ งทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการ
ลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีเคยได้รบั ภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนัน้ จะต้องชาระเงิน
เพิ่มและหรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

4. ปั จจัยใดทีม่ ีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
▪ ถึงแม้ว่ากองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงต่า อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดย
ส่วนที่เหลือของเงินลงทุน กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงิ นฝาก เป็ นต้น อย่างไรก็ตามปั จจัยที่คาดว่า
อาจมีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุนอย่างมีนัยสาคัญ คื อ การที่รฐั บาลปรับลดวงเงินคา้ ประกัน หรือยกเลิกการคา้ ประกัน
เงินฝาก
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP MP-SSF)
▪ ผู้ลงทุน ที่ ลงทุน ในหน่ วยลงทุน ชนิ ด เพื่ อ การออม (KKP MP-SSF) ต้อ งลงทุนต่ อ เนื่ อ งระยะยาวตามที่ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งและ
ประมวลรัษฎากรกาหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือ
นาไปเป็ นประกันได้ ทัง้ นีต้ ามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
▪ ผูล้ งทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP MP-SSF) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายภาษีอากร ผูล้ งทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน
และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่เี คยได้รบั ภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนัน้ จะต้องชาระเงินเพิ่มและ
หรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
5. เป็ นกองทุนรวมทีม่ ีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมทีม่ ุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่ำงไร ?
▪ เป็ นกองทุนรวมทั่วไป ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร?
▪ กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวนั ที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี
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7. กำรลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด ?
▪ กองทุนนีจ้ ะใช้ตวั ชีว้ ดั (Benchmark) คือ
สัดส่วน
1. ดัชนีพนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน
ร้อยละ 80
2. อั ต ราดอกเบี ้ย เงิ น ฝากประจ า 3 เดื อ น วงเงิ น น้ อ ยกว่ า 5 ล้า นบาท เฉลี่ ย ของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ ร้อยละ 20
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
หมายเหตุ:
1. การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วดั ผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขึ ้ นเมื่อเปรียบเทียบตัวชีว้ ัด
มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนีท้ ่ีกองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตวั ชีว้ ดั มาตรฐานใหม่ (ตามข้อ 2) คานวณจาก
สมมติฐานตราสารหนีท้ งั้ หมดเสียภาษี
2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ
เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
จากการลงทุนได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยน
ตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผอู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าว
อีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

คำถำมคำตอบทีค่ วรรู้เกี่ยวกับกำรลงทุน
ข้อกำหนดกำรซือ้ ขำย
Q:

ท่ำนต้องลงทุนเป็ นจำนวนเงินเท่ำใด และคำนวณเป็ นหน่วยลงทุนได้อย่ำงไร ?

A:

ผูล้ งทุนสามารถเริ่มลงทุนด้วยเงินลงทุนขัน้ ต่าเพียง 100 บาท หากคานวณเป็ นหน่วยลงทุน ด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (10.00 บาท
ต่อหน่วย ผูถ้ ือหน่วยจะได้รบั หน่วยลงทุนเป็ นจานวน 10 หน่วย (100/10)
กล่าวคือ จานวนหน่วยลงทุน = จานวนเงินลงทุน ÷ (ราคาขายหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี))
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Q:

ท่ำนจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้อย่ำงไร และมีวิธกี ำรซือ้ ขำย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอย่ำงไร?

A:

ท่านสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด โทร 02 305 9800 (ทีมสนับสนุนการตลาด
และพัฒนาช่องทาง) แฟกซ์ 02 305 9803-4 และ/หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานั กงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใด
ที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน
เพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวม (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection
▪

กำรเปิ ดบัญชีกองทุน

ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ผูส้ นใจลงทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซือ้ หรือขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษั ทจัดการ โดยผู้จองซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ
ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนดอย่างถูกต้องและตาม
ความจริงพร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี ้
ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/
ผู้สนใจลงทุน
กรณีบุคคลธรรมดำ
กรณีนิติบุคคล

กรณีบัญชีร่วม
(ตั้งแต่ 2 คนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 4 คน)

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรเปิ ดบัญชี*
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
▪ สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ซึง่ กรรมการผูม้ ีอานาจได้ลง
นามและประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว
▪ ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และ/หรือ ผูม้ ีอานาจลงนามแทน
นิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
▪ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึ่งลงนาม
รับรองความถูกต้อง
▪ หนังสือมอบอานาจในกรณีผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการ
ผูม้ ีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แต่ละราย

* อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องกาหนด
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** การกาหนดให้ผใู้ ช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทจัดการ
กาหนด
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในค วามดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น
ในหนัง สื อ ชีช้ วน หรือ ผ่ านเว็บ ไซต์ข องบริษั ท จัด การ หรือ ติ ด ประกาศที่ สานัก งานผู้สนับ สนุน การขายหรือ รับ ซื อ้ คื น และ/หรือ
ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการ
ไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ทั้งนี ้ ในการเปิ ด บัญ ชี กองทุน หรือ ลงทุน ในหน่ วยลงทุน ชนิ ด เพื่ อ การออมเป็ นครัง้ แรก บริษั ทจัด การจะจัด ให้มี คู่มื อการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขของการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออม เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
▪ กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ทุกวันทาการของธนาคาร
พาณิชย์ เวลา 8:30-16:00 น.
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษทั จัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น
ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ
ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัท
จัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP MP-SSF)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจ ะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุ นในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป
และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิป ระโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่น
ใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /
สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
▪ กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริษั ท จั ด การ และผู้ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื ้อ คื น ได้ ทุ ก วัน ท าการ
เวลา 8:30-15:30 น.
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุน และชาระเงินคืนให้ตามที่ได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั เปิ ดบัญชีก องทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษทั จัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น
ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ
ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษั ท
จัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
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ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP MP-SSF)
หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการ
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมครัง้ แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องได้กาหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุนจะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุน โดยชาระ
เงินคืนให้ตามที่ผถู้ ือหน่วย/ผูล้ งทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
▪ กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP MP)
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (กรณีท่ีกองทุนนีเ้ ป็ น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกาหนด
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น

o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนออก :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี ้ (กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ น “กองทุนต้นทาง”) ตามข้อกาหนดการ
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
กรณีลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP MP-SSF)
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (กรณีท่ีกองทุนนีเ้ ป็ น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกาหนด
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนออก :
ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการและ/หรือ
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะอนุญาตหรือให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่วยทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
รวมถึงสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยนข้างต้น โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูส้ นใจ
ลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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▪

ชื่อบัญชีในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
“บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินำคินภัทร”
ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดังนี ้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

เลขที่บญ
ั ชี 100-0-002-43-2
เลขที่บญ
ั ชี 089-1-12110-5
เลขที่บญ
ั ชี 055-3-02158-5
เลขที่บญ
ั ชี 889-1-01012-7
เลขที่บญ
ั ชี 075-3-02836-5
เลขที่บญ
ั ชี 054-1-06333-5
เลขที่บญ
ั ชี 151-0-04386-4
เลขที่บญ
ั ชี 091-6-01500-9
เลขที่บญ
ั ชี 801-1-11244-0

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นบัญชีท่ีรบั ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
Q:

กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดกำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน?

A:

บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ดังนี ้
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่ อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ่ี
มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและ
บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั หรือปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ กลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษัทจัดการและ
หรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภ าพของการบริหารและจัดการ
กองทุน หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน
▪

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สั บเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป
และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่น
ใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /
สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
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Q:

กองทุนมีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำย หรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตำมคำสั่งทีร่ ับไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร?

A:

การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
▪ บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ด ไว้แล้วได้ เมื่อได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุท่ที าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัด การกองทุนรวม ทั้งนี ้
เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู้ ื อหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั
การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ มได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
และข้อผูกพัน)
การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ
▪

ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ

▪

กรณี มีเหตุจ าเป็ น โดยความเห็น ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (ให้กระทาได้ไม่ เกิน 1 วันท าการ เว้น แต่ ได้รับ ผ่อ นผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
- มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
- ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
- มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

▪

เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระท าที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ ยวกับการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ

▪

อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริษั ท จั ด การกองทุ น รวมรายเดิ ม ไม่ ส ามารถด ารงความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ได้ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ น
หน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
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▪

กรณีอยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุส มผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม

การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่มี ีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซือ้
คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน
20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน
หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q:

กองทุนกำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร?

A:

1) กรณีสำหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
วิธีการโอนหน่วยลงทุน:
(1) ผูโ้ อนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณี ท่ีผรู้ บั โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดาเนินการตาม
ขัน้ ตอนที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนโครงการ ข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” ในส่วนของ “การเปิ ดบัญชีกองทุน”
ผูโ้ อนจึงจะสามารถทาการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผรู้ บั โอนได้
(2) ผู้โอนจะต้อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มในการโอนหน่ ว ยลงทุ น ตามที่ ร ะบุ ไว้ใ นหนั ง สื อ ชี ้ช วนส่ ว นโครงการ ข้อ 15.3 เรื่ อ ง
“ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน"
(3) หลังจากที่ได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี
(4) ในกรณีท่ีผโู้ อนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้ อนจะต้องนาส่งใบหน่วยลงทุนคื นให้แก่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนเพื่อทาการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผูร้ บั โอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยื่น
เรื่องการขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 14 เรื่อง “การออกและส่งมอบเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผูโ้ อนและผู้รบั โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยคาขอโอนหน่วยลงทุนต้อง
ถูกต้องและครบถ้วน ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุ นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อผูกพัน ข้อ
13 เรื่อง “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุ นดาเนินการโอนหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แก้ไขวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระทาดังกล่าวไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
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ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) โอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) โอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(3) โอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมตั ิให้โอนได้
2) กรณีสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม
ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ไปจาหน่าย จ่า ย โอน จานา หรือนาไปเป็ น
ประกันได้ ทั้งนี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต
กรณีขา้ งต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บคุ คลอื่นหรือการจานาหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธี การโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทัง้ นี ้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม
Q:

ท่ำนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้จำก
ช่องทำงใด?

A:

ผูท้ ่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี ้
1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com
2) ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center)

Q:

ข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวกับกำรแบ่งหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจก่อนกำรลงทุน?

A:

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่งหน่วยลงทุนที่ผลู้ งทุนควรทาความเข้าใจก่อนการลงทุน ดังนี ้
▪ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนขอ งกองทุน

ที่ตนถือ ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผูถ้ ื อหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
▪ การแบ่ ง ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ได้เ ป็ น การแยกความเป็ น นิ ติ บุ ค คลของกองทุ น กองทุ น นี ้ยัง คงเป็ น นิ ติ บุ ค คลเดี ย วเท่ า นั้ น
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับ ผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก
กันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญา
ข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นชนิด
ต่าง ๆ จะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้
ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ ยนหน่วย

ลงทุ น ในแต่ ล ะชนิ ด หน่ ว ยลงทุน กับ ผู้ล งทุ น แต่ ละกลุ่ม ไม่ เท่ า กัน โดยจะประกาศ ณ ที่ ท าการของบริษั ท จัด การและ/หรื อ
ผูส้ นับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่ เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันนีไ้ ด้ โดย
แจ้ง ให้ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ทราบผ่ า นเว็บ ไซต์ข องบริษั ท จัด การ และ/หรื อ ที่ สานัก งานของบริษั ท จัด การและ/หรือ สานัก งาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
▪ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี ้
โดยจะประกาศ ณ ที่ ทาการของบริษั ทจัดการและ/หรือผู้สนับ สนุน การ ขายและรับ ซื อ้ คื นที่ ใช้ในการรับซือ้ คื นหน่วยลงทุน
และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
Q:

กำรระบุภูมิลำเนำในประเทศไทย เพื่อกำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยทีไ่ ม่มีภูมิลำเนำในประเทศไทย?

A:

ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์

สิทธิของผู้ถือหน่วย
Q:

กองทุนนีม้ กี ำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่? อย่ำงไร?

A:

ผูบ้ ริษัทจัดการจะดาเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ทาการซือ้ ขาย
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

Q:

ผู้ถือหน่วยอำจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใดบ้ำง ภำยใต้เงือ่ นไขอย่ำงไร ?

A:

ผูถ้ ือหน่วยจะถูกจากัดสิทธิออกเสียง ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่ ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียงและข้อยกเว้น จะเป็ นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

Q:

มีข้อจำกัดในกำรถือหน่วยลงทุนหรือไม่?

A:

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง จะเป็ นไปตาม ประกาศ และ/หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

Q:

ช่องทำงและวิธกี ำรทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สทิ ธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้สิทธิออก
เสียงของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพิ่มเติม

A:

ผูถ้ ือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ท่ี https://am.kkpfg.com
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Q:

กองทุนรวมนีม้ ีชอ่ งทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบำยกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสูก่ ระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร?

A:

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

Q:

กำรระบุภูมิลำเนำในประเทศไทย เพื่อกำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยทีไ่ ม่มีภูมิลำเนำในประเทศไทย?

A:

ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์

บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม
Q:
บุคคลใดทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม?
A:
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม มีดงั นี ้
▪ ข้อมูลบริษทั จัดกำร :

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

▪ ดัชนีชวี้ ดั กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
ได้รบั การรับรอง CAC1
▪ มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิภำยใต้กำร
107,190,551,340.88 บาท
บริหำรจัดกำร :
(ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)
▪ จำนวนกองทุนรวมทัง้ หมดภำยใต้ 43 กองทุน
กำรบริหำรจัดกำร :
(ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)
▪ รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร :
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่

1

คุณอภินนั ท์ เกลียวปฏินนท์
คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณพิพฒ
ั น์ เหลืองนฤมิตชัย
คุณกุลนันท์ ซานไทโว
คุณอนุกลู ปิ ติชยั ชาญ

(ประธานกรรมการ)
(กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)

CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
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คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
คุณจุติมาส ศิวะมาศ
คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส
คุณจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์
คุณกษิดิษ ทองปลิว
▪ รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน : คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
คุณจุติมาส ศิวะมาศ
คุณอัชพร ศิรธิ นะวัฒน์
คุณสุราช เซที
คุณธนัทฐา วัชรานุกรู
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์
คุณสุทิน แซ่โง้ว
o ประวัติกำรศึกษำ
▪ รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน :
2) คณะผูบ้ ริหาร ได้แก่

1) คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA,
FRM (ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

2) คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์กำรทำงำน
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(กรรมการผูจ้ ดั การ)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการลงทุน)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ทีม Research)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ)
(ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการกองทุน)
(ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง)
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการลงทุน)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ทีม Research)
(ผูอ้ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
(ผูอ้ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
(ผูอ้ านวยการ ทีม Fund Specialist)
(ผูอ้ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารต่างประเทศ)
(ผูอ้ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี)้
(ผูอ้ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
- ปริญญาโท Investment Management,
Cass Business School
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA Charterholder
- Certified FRM
- ผูอ้ านวยการ งานลงทุนตราสารหนี ้
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส บลจ.ทหารไทย จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การลงทุนฝ่ ายบริหารเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอัตราดอกเบีย้
และอัตราแลกเปลี่ยน
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- CFA Level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ทหารไทย จากัด
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o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

3) คุณอัชพร ศิรธิ นะวัฒน์

o ประวัติกำรศึกษำ

(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)
o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

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

o ประวัติกำรศึกษำ
o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

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

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

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

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (KKP MP FUND)

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตลาดเงิน
และกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
- ปริญญาโท MSC in Finance and
Management, University of Exeter
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่ีจะลงทุน
- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MBA, The University of Chicago
Graduate School of Business
- CFA charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. เมย์แบงค์ (ประเทศไทย)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MBA, National Institute of
Development Administration (NIDA)
- CFA level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
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7) คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

8) คุณศุภฤกษ์ วิรยิ ะก่อกิจกุล,
CFA (ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

9) คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์

o ประวัติกำรศึกษำ

(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)
o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (KKP MP FUND)

- ปริญญาโท MSc Finance (International Program)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA Level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เอเชียเวลท์ จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายลงทุน
บลจ. ธนชาต จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เกียรตินาคิน จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และสินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MS Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ภัทร จากัด
- อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ตราสารทุนและสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- ปริญญาโท MS Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ภัทร จากัด
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o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

10) คุณยุทธพล ลาภละมูล , CFA

o ประวัติกำรศึกษำ

(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)
o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
11) คุณอลิสา กัมพลพันธ์

o ประวัติกำรศึกษำ

(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)
o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และกองทุนรวมตราสารทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- Bachelor of Science in Business
Administration, California State University,
Los Angeles
- อดีตผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
หัวหน้าฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหาร
เงินลงทุน บล. ภัทร จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน
- ปริญญาโท MBA major Finance ,
Drexel University
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนส่วนบุคคล สายงานจัดการลงทุน
บล. ภัทร จากัด (มหาชน)
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จากัด
(มหาชน) สายงานจัดการลงทุน
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน

12) คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร

o ประวัติกำรศึกษำ

(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (KKP MP FUND)

- ปริญญาโท MSc Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร
- อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ ายบริหารสินทรัพย์
บมจ. ผลิตไฟฟ้า
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน

หน้า 25

13) คุณณิชนันทน์ จงสวัสดิ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

14) คุณภัทรา คงอรรถการ
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติกำรศึกษำ

o ประสบกำรณ์กำรทำงำน

o หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
• ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (KKP MP FUND)

- ปริญญาโท Master of Management in
Finance มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ Dealer บลจ.บัวหลวง จากัด
- อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาตรี Finance and Banking
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA Level 2
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน APA Capital
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารต่างประเทศ
บลจ. ธนชาต/ ฝ่ ายลงทุน
- เจ้าหน้าที่ Investment Product Strategy
ฝ่ ายลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนีต้ ่างประเทศและ
FX บลจ. เอ็มเอฟซี
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน

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

0-2165-5555
0-2359-0000
0-2217-8888
0-2658-8888
0-2659-7000, 0-2659-7384
0-2695-5000
0-2857-7799
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูช่นั จากัด
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โทรศัพท์ : 02-846-8649
โทรศัพท์ : 0-2646-9650
โทรศัพท์ : 0-2635-1718
โทรศัพท์ : 0-2305-9559
โทรศัพท์ : 0-2680-1111
โทรศัพท์ : 0-2660-6677
โทรศัพท์ : 0-2659-8000
โทรศัพท์ : 0-2658-5800
โทรศัพท์ : 0-2659-3456
โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
โทรศัพท์ : 0-2684-8888
โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
โทรศัพท์ : 0-2680-5000
โทรศัพท์ : 0-2205-7000
โทรศัพท์ : 0-2223-2288
โทรศัพท์ : 0-2862-9797
โทรศัพท์ : 0-2861-5508
โทรศัพท์ : 0-2648-1111
โทรศัพท์ : 0-2009-8888
โทรศัพท์ : 0-2618-1111
โทรศัพท์ : 0-2626-7777-8
โทรศัพท์ : 1572
โทรศัพท์ : 0-2026-6222
โทรศัพท์ : 0-2026-5100
โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000
โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
โทรศัพท์ : 1240
โทรศัพท์ : 02-061-9621
โทรศัพท์ : 02-430-6543
โทรศัพท์ : 02-508-1567
โทรศัพท์: 02-095-8999
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และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน
เพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

Q:
ใครเป็ นนำยทะเบียนปรับปรุ งรำยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้กำรชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็ นไป
อย่ำงถูกต้อง?
A:

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด เป็ นผูป้ รับปรุงรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9807-9

Q:

ใครเป็ นผู้เก็บรักษำทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดกำรให้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดกำรลงทุนทีต่ กลงไว้ ?

A:

ธนาคารธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะผูด้ แู ลผลประโยชน์
โทรศัพท์ 0-2724-4000
ทัง้ นี ้ นอกจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตัง้ แล้ว ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการ
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย

Q:

ใครเป็ นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุนรวมทีท่ ่ำนลงทุน ?

A:

นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล นายสาธิต เกียรติกงั วาฬไกล และนาย ประสิทธิ์พร เกษามา
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345

ช่องทำงทีผ่ ู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
Q:

ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนจำกช่องทำงใด ?

A:

1. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ทีมทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800
2. https://am.kkpfg.com
3. ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้
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• มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏขึน้ แล้วในปั จจุบันหรือไม่
▪

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ไม่มีบคุ คลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการที่ https://am.kkpfg.com
ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวมและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ จะนาเงินที่ได้จากการระดมเงินทุน ไปลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐในประเทศ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก หรือ
ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝาก หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ไม่ขดั ต่อหลักเกณฑ์ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด โดยอายุเฉลี่ยของตราสารที่
ลงทุนไม่เกิน 3 เดือน แม้กองทุนมีระดับความเสี่ยงของกองทุนอยู่ในระดับต่า แต่กองทุนก็อาจได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ ง ดังต่อไปนี ้
ประเภทของควำมเสี่ยงทีผ่ ู้ลงทุนควรทรำบ
ควำมเสี่ ย งจำกกำรบริ ห ำรกำรลงทุ น แบบมุ่ ง หวั ง ให้ ผ ล
ประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชวี้ ัด (Active management risk)
ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์
หรือกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนอาจทาให้ผลตอบแทน
ของกองทุ น ไม่ เป็ นไปอย่ า งที่ ค าดหวัง หรื อ ไม่ ส ามารถสร้า ง
ผลตอบแทนที่สงู กว่าดัชนีชีว้ ดั ได้
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) คือ
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซือ้ หรือขายตราสารที่กองทุนถือ
อยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ตอ้ งการ

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กองทุนมีการควบคุมอัตราส่วนของแต่ละอุตสาหกรรม และแต่ละราย
บริษัทให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุน

ควำมเสี่ ย งที่ เ กิ ด จำกกำรผิ ด นั ด ช ำระหนี้ เ งิ น ต้ น และ
ดอกเบีย้ ของ ผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) เนื่องมาจากผูอ้ อก
ตราสาร มีฐานะการเงินที่ดอ้ ยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงิน
ตามภาระผูกพันเมื่ อครบกาหนดเวลา ส่งผลให้ผูล้ งทุนไม่ได้รบั
ชาระดอกเบีย้ และเงินต้นตามเวลาที่กาหนดไว้
ควำมเสี่ ย งจำกกำรที่รำคำหรือ ผลตอบแทนของตรำสำร
ปรับตัวเพิ่มหรือลด (Market Risk) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
การเมื อ ง ผลการด าเนิ น งานของผู้ อ อกตราสาร หรื อ การ
คาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ ในท้องตลาด ซึ่งจะมีผลให้ราคาตราสารหนีท้ ่ีกองทุนถืออยู่เกิด
ความผันผวนได้

เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้
ออกตราสารในกองทุน บริษัทจัดจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ้
ที่มีคณ
ุ ภาพ มีความมั่นคงและมีอนั ดับความน่าเชื่อถือและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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นอกจากบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตราสารแห่งหนีท้ ่มี ีคณ
ุ ภาพ มี
ความมั่ น คงและมี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ แล้ว บริ ษั ท จั ด การจะ
พิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูง รวมถึงจะดารงสภาพ
คล่ อ งให้เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ี สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด

กองทุนจะทาการวิเคราะห์ถึงปั จจัยต่างๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อการ
ปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารแห่งหนีแ้ ละตราสารแห่ง
ทุน รวมถึงอัต ราดอกเบีย้ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยผู้จัดการ
กองทุนจะเป็ นผูว้ ิเคราะห์และคัดสรรตราสารที่จะลงทุ น และดูความ
เหมาะสมในเรื่อ งระยะเวลาในการลงทุน ในตราสารต่ างๆ จึงทาให้
สามารถลดความเสี่ยงจากปั จจัยดังกล่าวได้
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ประเภทของควำมเสี่ยงทีผ่ ู้ลงทุนควรทรำบ
ควำมเสี่ ยงจำกธุ รกิ จของผู้ ออกตรำสำร (Business Risk) ความ
เสี่ ยงจากความสามารถในการบริหารธุ รกิ จของผู้ออกตราสาร เช่ น
ความสามารถในการชาระหนี ้ และผลการดาเนินงาน เป็ นต้น
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk)

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กองทุน มี การลงทุน ในหลักทรัพ ย์ป ระเภทตราสารหนี ้ภาครัฐ ซึ่ง มี
ความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชาระหนีต้ ่า และมีความมั่นคง
สูง
กองทุน นี ้ไม่ มีน โยบายการลงทุน ในต่า งประเทศ จึง ไม่ มี ค วามเสี่ ย ง
ประเภทนี ้

ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
(Leverage risk)

กองทุน นีไ้ ม่ มีน โยบายการลงทุนในสัญ ญาซื อ้ ขายล่วงหน้า จึง ไม่ มี
ความเสีย่ งประเภทนี ้

เครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม สาหรับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. KKP MP
2. KKP MP-F
3. KKP MP-SSF
โดยมีรายละเอียดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น ดังต่อไปนี ้
• เครือ่ งมือบริหำรควำมเสีย่ งสภำพคล่องของกองทุนรวม
- เครื่องมือกำรกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็ นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำย
- ค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพคล่อง (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม:
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการ
ในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัดและ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียด
หลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่กี องทุนมีการรับคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ในแต่ละวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามวิธีการคานวณที่บริษัท
จัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด threshold ข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม
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หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
อัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่กาหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือ
ปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยจะไม่
ต่ากว่าระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครอง ที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการ
การใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนัน้
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและหรือสภาพ
ตลาดของทรัพย์สิน และหรือค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย (commission) และหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือภาษี และหรือ
อากรแสตมป์ ที่ เกี่ ยวข้อง และหรื อ bid-ask spread และหรื อ ผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือ ต้นทุ นและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่อง
ของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มี อยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. ในกรณี ท่ีมีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือ
การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies
– ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้รว่ มกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื่องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื่องมือนีไ้ ม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
-

กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรกำรคำนวณทีส่ ะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)
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กองทุนรวมทั่วไป
อัตรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ: Full swing pricing หรือ Partial swing pricing
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดลุ พินิจ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข
ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ
อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
โดยบริษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาใช้ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing โดยมี ห ลัก การในการพิ จ ารณาเป็ น ไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี ้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ หรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask
spread ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน
และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือ ผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพ
คล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษี และหรืออากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐ าน
และหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษั ทจัดการกาหนด โดยพิจารณา
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อ
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนอยู่ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มี
อยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้รว่ มกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
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1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับเพิ่มหรือลดอัตราหรือเปลี่ยนแปลง swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่ง
จะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาค่าซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื ้ อหน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด
ๆ ที่ได้ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็ค
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่ เรียก
เก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดย
ที่มลู ค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน เข้า (switch in) หัก ด้วยมูลค่ าการขายคื น หน่ วยลงทุน (redemption) และหัก ด้ว ยมูลค่ าการสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น ออก
(switch out)
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีท่บี ริษัทจัดการกาหนด
-

กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนทีส่ ะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการ
ในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจากั ดและ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุ นทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียด
หลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดย
จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ การกาหนด ADLs factor จะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ หรือขาย
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ทรัพ ย์สิน ของกองทุน รวม (transaction costs) เช่ น bid-ask spread ค่ า ธรรมเนี ย มการซื อ้ ขาย (commission) ค่ า ธรรมเนี ย ม
ธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือ
ผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการ
ทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษี และหรืออากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง และหรือ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื อ้ หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพ
คล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่ สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
3. การกาหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการ
จะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาด
ของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่
อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี ้ โดยบริษั ทจัดการอาจพิ จารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอืน่ ได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการ
การใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะนาค่าซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมด
หรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั การ
จัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ ่ีทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
หรือขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่ งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกาหนดไว้ รวมถึงบริษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากาหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที่ทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใน
ปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกาหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. การเรียกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
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2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่ สดั ส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าซือ้
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีท่บี ริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่ อาจเกิ ด ขึน้ กับ ผู้ถือ หน่ วยที่ ยังคงลงทุน ในกองทุนต่ อ ไป เครื่อ งมื อ นี ้ไม่ ได้มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อสร้า ง
ผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
• กำรกำหนดเงือ่ นไขหรือข้อจำกัดในกำรรับคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
- ระยะเวลำทีต่ ้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่ำเกินกว่ำ : 5% ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
จะต้องแจ้งบริษทั จัดกำรล่วงหน้ำเป็ นเวลำ : 3 วันทำกำร
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดลุ พินิจ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข
ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุ นทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ
อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
เนื่องจากการแสดงข้อมูลใน “ระบบบริหารจัดการกองทุนรวม” ของสานักงาน ก.ล.ต. (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565) สามารถแสดง
ข้อมูลได้เพียง “เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่า เกินกว่ำ : ….% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา: …วันทาการ" แต่เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนดสาหรับการใช้ notice period นี ้ คือ “เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่า ตั้งแต่ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันทาการ”
ดังนัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะใช้เงื่อนไขที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมนีเ้ มื่อจะใช้ notice period
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. กรณีท่ี 1: ในกรณีสถานการณ์ปกติ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการขายคืนหน่วยลงทุนมูลค่า ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนตามวิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการอาจกาหนดให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไข
Notice period เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
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กรณีท่ี 2: ในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดของ
การขายคืนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไข Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกาหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครัง้ นัน้ ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทาง
อื่นที่บริษัทจัดการกาหนด โดยรายละเอียด Notice period ในกรณีท่ี 2 นี ้ อาจแตกต่างจากกรณีท่ี 1 ทัง้ นี ้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม
2. บริษั ทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ โดยในกรณี ท่ีมีการใช้ Notice
period และมีเหตุท่ที าให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย แนวทางในการใช้รว่ มกับเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิกบั คาสั่งที่ได้จาก
Notice period นัน้ เช่นเดียวกับคาสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย และหากจะปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะประกาศ
แนวทางอื่นเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
หรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีท่มี ีการใช้ Notice period และมีเหตุท่ีทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิบตั ิกบั คาสั่งที่ได้จาก
Notice period นัน้ เช่นเดียวกับคาสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ
เครื่องมืออื่น ได้แก่ การกาหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (Liquidity Fee) การปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing) การเพิ่มค่าธรรมเนียมการ
ซือ้ ขายหน่ วยลงทุนที่ สะท้อนต้นทุ นในการซื อ้ ขายทรัพย์สินของกองทุ นรวม (ADLs) การก าหนดเพดานการรับซื อ้ คื นหน่ วยลงทุ น
(Redemption Gate) การดาเนินการในกรณี ท่ี ผูอ้ อกตราสารหนี ้หรือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ดว้ ยราคาที่เหมาะสม (Side pocket) การระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)
และเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนที่มีระบุในรายละเอียดโครงการและหรือหนังสือชีช้ วน
กองทุนนี ้ และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลง Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือ
เปลี่ยนแปลงไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและใน
หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Notice period อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทาง
ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด
และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพ
คล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรื อ
สมมติ ฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ

กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (KKP MP FUND)

หน้า 36

- เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดกำรจะใช้เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลำ : 30 วัน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดลุ พินิจ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข
ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ
อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ขั้นต่ า ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียด
วิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณที่บริษัทจัดการ
กาหนด
3. ในกรณีท่บี ริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะ
ใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิ ของกองทุน เทียบกับ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของ
กองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณ
จาก มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคื น
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis)
ของคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่
ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนถัดไป
รวมกับคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั่ง
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ โดย
หากจะเปิ ดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการกาหนด
7. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
8. ในกรณีท่มี ีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดการอาจใช้รว่ มกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Gate threshold และหรือ Gate period ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และหรือไม่เกิน Gate period ที่ระบุในโครงการ
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีท่บี ริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ท่ี จะเปลี่ย นแปลงแนวทางด าเนิน การระหว่างการทา Redemption Gate กรณี ท่ี สถานการณ์มี การ
เปลี่ยนแปลง เช่น การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมืออื่นทดแทนหรือควบคู่กบั Redemption
Gate เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่
ถูกยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชกั ช้า กรณีท่ไี ม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2.
บริษั ทจัดการอาจพิ จารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ป กติ หรือประเมิ นว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน และหรือความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล่องกับปริมาณการไถ่ถอนของ
กองทุนรวม และหรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้ และหรือปั จจัยอื่น ๆ
ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนอยู่ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ท่ไี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
-

กำรดำเนินกำรในกรณีทผี่ ู้ออกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตรำสำรทีล่ งทุนประสบปั ญหำ
ขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ด้วยรำคำทีส่ มเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน

-

กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งทีร่ ับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทาการ
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้องระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณี เกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุ น
(suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ปี ระกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
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1. เป็ น การไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับ คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะ
เป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
2.อยู่ ในระหว่ า งด าเนิ น การเปลี่ ย นให้บ ริษั ท จัด การกองทุ น รวมรายอื่ น เข้า บริห ารจัด การกองทุ น รวมภายใต้ก ารจัด การของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลัก ทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การ
เงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ

ตำรำงสรุ ปอัตรำส่วนกำรลงทุน
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญำ (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 หน่วย CIS ที่เป็ น MMF ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1. ส่วนที่ 2 ข้อ
1.1
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 15%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระ
ผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่ตา่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale)

4 ตราสารหรือสัญญาดังนี ้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
4.1 ตราสารหนีท้ ่มี ีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
(1) 10% หรือ
4.1.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
4.1.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
4.1.3 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็ นบุคคลดังนี ้
4.1.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
4.1.3.2 ธนาคารออมสิน
4.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (KKP MP FUND)

หน้า 39

4.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.1.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
4.1.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
4.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
4.1.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.1.3.9 บล.
4.1.3.10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทย เป็ น
สมาชิก
4.1.3.11 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตาม 4.1.3.1 – 4.1.3.10
4.2 reverse repo
5 ตราสารอื่นใดนอกจากข้อ 1 – ข้อ 4
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ (1) 25% หรือ
บริษัทดังกล่าว
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติ
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีเว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ โครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
นิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่ งั จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญา
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ตาม reverse repo หรือ securities lending)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลีย่ นมือแต่ MF ได้ดาเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อก
ตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
3 reverse repo
ไม่เกิน 25%
4 securities lending
ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ่งได้แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 5 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
6 หน่วย CIS ที่เป็ น MMF ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
ไม่เกิน 20%
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรทีล่ งทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตรำส่วน
1 ตราสารหนี ้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
หรือตราสารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)
บัญชีล่าสุด ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.
อาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ น
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารไม่มีหนีส้ ิน
ทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด**
ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filingในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ น
รายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
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(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
1. – 9.)
หมายเหตุ: *หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ผี อู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนนั้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนด
โดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
บัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
**รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตรา
สาร
2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม1
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ

อัตรำตำม
โครงกำร2

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้ หมด
ทีป่ ระมำณกำรได้
- KKP MP
ไม่เกิน 1.5301%
- KKP MP-F
- KKP MP-SSF
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)
- KKP MP
- KKP MP-F
ไม่เกิน 0.8025
- KKP MP-SSF
1.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
(Trustee Fee)
- KKP MP
- KKP MP-F
ไม่เกิน 0.0856
- KKP MP-SSF
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(Registrar Fee)
- KKP MP
- KKP MP-F
ไม่เกิน 0.1070
- KKP MP-SSF
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้ หมด
ไม่เกิน 1.5301%
ทีป่ ระมำณกำรไม่ได้
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็ นต้น3
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
- KKP MP
- KKP MP-F
ไม่เกิน 1.5301%
- KKP MP-SSF
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

ตามที่จ่ายจริง
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เรียกเก็บจริงรอบปี 2 เรียกเก็บจริงรอบปี 2 เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 พ.ค. 62 – 30 เม.ย. 63 1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65

0.194
0.037
N/A

0.197
0.037
0.185

0.181

0.157

0.160

0.145

N/A

ยกเว้น

ยกเว้น

N/A

0.148

0.149

0.027
0.027
N/A

0.027
0.027
0.027

0.027
0.027
0.027

0.010
0.010

N/A

0.010
0.010
0.010

0.009
0.009
0.009

0.004

0.002

0.002

0.004

0.002

0.002

0.198

0.199
0.039

0.183
0.038

0.187

0.187

ไม่มี

ไม่มี

0.041
N/A
ไม่มี

0.036
0.185
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
รำยกำรทีเ่ รียกเก็บ

อัตรำตำม
โครงกำร

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(Front-end Fee)
- KKP MP
- KKP MP-F

ไม่มี
ไม่มี

- KKP MP-SSF
2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(Back-end Fee)
- KKP MP
- KKP MP-F

N/A
N/A

ไม่มี
ไม่มี

- KKP MP-SSF
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(Switching Fee)
- KKP MP
- KKP MP-F

N/A
N/A

ไม่มี
ไม่มี

- KKP MP-SSF
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
- KKP MP
- KKP MP-F

เรียกเก็บจริงรอบปี 2 เรียกเก็บจริงรอบปี 2 เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 พ.ค. 62 – 30 เม.ย. 63 1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65

ไม่เกิน 20 บาท
ต่อ 1 รายการ

- KKP MP-SSF
5. ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหน่วย4

ไม่มี
ไม่มี

N/A

ไม่มี
ไม่มี

N/A

ไม่มี
ไม่มี

N/A
N/A

N/A

ไม่เกิน 20 บาท ต่อ 1
รายการ
ไม่เกิน 20 บาท ต่อ 1
รายการ

ไม่เกิน 20 บาท ต่อ 1
รายการ
ไม่เกิน 20 บาท ต่อ 1
รายการ

N/A

N/A

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เกิน 20 บาท ต่อ 1
รายการ
ไม่เกิน 20 บาท ต่อ 1
รายการ
ยกเว้น

ไม่เกิน 20 บาท
ไม่เกิน 20 บาท ต่อ
ไม่เกิน 20 บาท ต่อ
ไม่เกิน 20 บาท ต่อ
ต่อ 1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
1
การคานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน บริษัทจัดการจะคานวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ที่เกิดขึน้ ในวันทาการนัน้
2
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน
3
ค่าใช้จ่ายอื่น ที่แต่ละรายการมีมลู ค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่รอ้ ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ขึน้ ไป บริษัทจะเปิ ดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็ น
รายการต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรายการใดๆ ที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจะรวม
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้เป็ นรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ และแสดงไว้เป็ นรายการสุดท้าย
4
ยกเว้นในกรณีที่เป็ นการขอดาเนินการครัง้ แรกหรือเป็ นเหตุผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลของบริษัทจัดการหรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
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หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดโครงการในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ”
2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มเติมในจานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา 1 ปี มิได้ เว้น
แต่ในกรณีที่ได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือ หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด และในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจัดการจะแจ้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและที่ทาการทุกแห่งของผูส้ นับสนุนและลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน และจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยมื เงิน และกำรก่อภำระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทฟ
ี
ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565
• รำยละเอียดกำรลงทุน

• รำยละเอียดกำรกู้ยืมเงินและกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน
- ไม่มี –

• รำยละเอียดกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
- ไม่มี –
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• รำยละเอียดกรณีลงทุนในตรำสำรหนีท้ มี่ ีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง
- ไม่มี –
• รำยงำนสรุ ปจำนวนเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ เงินฝำก หรือตรำสำรกึง่ หนีก้ งึ่ ทุน

• รำยละเอียดและอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำก หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ทีก่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรำยตัว
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กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (KKP MP FUND)

หน้า 49

กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (KKP MP FUND)

หน้า 50

คำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือ

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C

D

สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Tris Rating
คำอธิบำยกำรจัดอันดับเครดิตตรำสำรหนีร้ ะยะกลำงและยำว
คำอธิบำยกำรจัดอันดับเครดิตตรำสำรหนีร้ ะยะสั้นมีอำยุต่ำกว่ำ
มีอำยุตั้งแต่ 1 ปี ขึน้ ไป
1 ปี
อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าที่สุด ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถ T1 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อย
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั ความคุ้มครองจากการผิดนัดชาระหนีท้ ี่
มากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั อันดับเครดิตในระดับ
มีความเสี่ยงต่ามาก ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบีย้
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัด
และคื น เงิ น ต้ น ในเกณ ฑ์ สู ง มาก แต่ อ าจได้ รับ ผลกระทบจากการ
ชาระหนีท้ ี่สงู ยิ่งขึน้
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
T2 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง ใน
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
ระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่น่าพอใจ
มี ค วามเสี่ ยงในระดับ ต่า ผู้อ อกตราสารหนีม้ ี ความสามารถในการช าระ T3 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่ยอมรับได้
ดอกเบี ้ย และคื น เงิ น ต้น ในเกณฑ์สู ง แต่ อ าจได้รับ ผลกระทบจากการ T4 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ที่ค่อนข้างอ่อนแอ
เปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อ มอื่ นๆ มากกว่าอันดับ
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จดั โดย Tris Rating เป็ นอันดับเครดิตตราสารหนี ้
เครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสารโดย
มีความเสี่ยงในระดับ ปานกลาง ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ี ความสามารถในการ
ไม่ รวมความเสี่ ย งในการเปลี่ ย นแปลงการช าระหนี ้จ ากสกุล เงิน บาทเป็ นสกุล
ชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ
เงินตราต่างประเทศ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
นอกจากนี ้ Tris Rating ยั ง ก าหนด “แนวโน้ ม อั น ดั บ เครดิ ต ” (Rating
ความสามารถในการชาระหนีอ้ ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ใน
Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็ นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผูอ้ อก
ระดับสูงกว่า
ตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่
มี ค วามเสี่ ย งในระดับ สูง ผู้อ อกตราสารหนี ้มี ค วามสามารถในการช าระ
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
ดอกเบี ้ย และคื น เงิน ต้น ในเกณฑ์ต่ า กว่า ระดับ ปานกลาง และจะได้รับ
อนาคตของผู้อ อกตราสารที่อาจกระทบต่อ ความสามารถในการช าระหนี ้ ทั้งนี ้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับความสามารถใน
ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนีอ้ ยู่ในเกณฑ์ที่
การชาระหนีข้ องหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
ไม่เพียงพอ
Positive
หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระ
Stable
หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
ดอกเบี ย้ และคืน เงินต้นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมดความสามารถหรือ
Negative
หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
ความตัง้ ใจในการชาระหนีไ้ ด้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
หรือไม่เปลี่ยนแปลง
มี ค วามเสี่ ย งในการผิ ด นั ด ช าระหนี ้ สู ง ที่ สุ ด ผู้ อ อกตราสารหนี ้ ไ ม่ มี
ความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชั ดเจน
โดยต้อ งอาศัยเงื่อ นไขที่เอือ้ อานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อ ม
อื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนีไ้ ด้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผูอ้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถ
ชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตจำก AA ถึง C อำจมีเครื่องหมำย (+) หรือลบ (-)
ต่อท้ำยเพื่อจำแนกควำมแตกต่ำงของคุณภำพของอันดับเครดิต
ภำยในระดับเดียวกัน
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สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Fitch Rating
คำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระยะยำว
คำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระยะสั้น
สำหรับประเทศไทย
สำหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้น สู งสุด ของอัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
F1 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขของตราสาร
ภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนีจ้ ะ
ตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศ
มอบให้ กั บ อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง “น้ อ ยที่ สุ ด ” เมื่ อ
ไทยภายใต้อนั ดับความน่าเชื่อถือนีจ้ ะมอบให้สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มี
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดย
ความเสี่ยง “น้อยที่สดุ ” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
ปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดย
และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กบั ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดย
รัฐบาล
รัฐ บาล ในกรณี ที่มีระดับ ความน่าเชื่อ ถือ สูงเป็ นพิเศษจะมีสัญ ลักษณ์ “ + ”
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสาร
แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กาหนด
หรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อ ถือของตราสารทาง
F2 (tha)แสดงถึ ง ระดับ ความสามารถในการช าระหนี ้ต ามเงื่ อ นไขทางการเงิน ตาม
การเงินขัน้ นีต้ ่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับ
กาหนดเวลาในระดับ ที่น่าพอใจเมื่อ เปรียบเทียบกับ ผู้อ อกตราสารหนีอ้ ื่ นใน
ความน่าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
ประเทศเดี ย วกัน อย่ า งไรก็ ดี ระดั บ ของความน่ าเชื่ อ ถื อ ดังกล่ า วยัง ไม่ อ าจ
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูอ้ อก
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สงู กว่า
ตราสารอื่ นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็ นไปได้ม ากกว่าการ
F3 (tha)แสดงถึงระดับ ความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ตามกาหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเที ยบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือ
ความสามารถในการชาระหนีไ้ ด้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทาง
ตราสารอื่ น ในประเทศเดี ย วกัน อย่ า งไรก็ ดี ความสามารถในการช าระหนี ้
การเงิ น เหล่ า นี ้ม ากกว่ า ตราสารหนี ้อื่ น ที่ ไ ด้ รับ การจัด อัน ดับ ความ
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ ไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะ
น่าเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่า
สัน้ มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สงู กว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
B (tha) แสดงถึงระดับ ความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย การชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสาร
ตามกาหนดเวลาที่ ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศ
เหล่ า นี ้ภ ายในประเทศนั้ น ๆ มี ค วามไม่ แ น่ น อนในระดั บ หนึ่ ง และ
ไทย ความสามารถในการช าระหนี ้ดังกล่ า วจะไม่ แ น่ น อนมากขึน้ ตามการ
ความสามารถในการชาระหนีค้ ืนตามกาหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอน
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสัน้
มากขึน้ ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
C (tha) แสดงถึงระดับ ความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่าอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบ
ตามกาหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่ นในประเทศ
กับผูอ้ อกตราสารหนีอ้ ื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของตรา
ไทยความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กับสภาวะที่เอือ้
สารหนีแ้ ละข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบัน แต่ความ
ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้
มั่นคงยังจากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชาระ
D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนีท้ ี่ได้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้
หนีต้ ามกาหนดอย่างต่อเนื่องเท่านัน้ และความสามารถในการชาระหนี ้
หมำยเหตุ ป ระกอบกำรจั ด อั น ดั บ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ในระยะยำว ในระยะสั้ น
ตามกาหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึน้ อยู่กับสภาวะที่เอือ้ ต่อการ
สำหรับประเทศไทย
ดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
เครื่องบ่งชีพ้ ิเศษส าหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
น่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอั นดับความน่าเชื่อ ถือระดับ
แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรา
สากล เครื่ อ งหมาย “ + ” หรื อ “ - ” อาจจะถูก ระบุไ ว้เพิ่ ม เติ ม ต่ อ จากอัน ดับ ความ
สารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้อ
น่าเชื่ อ ถือ ส าหรับ ประเทศหนึ่งๆ เพื่ อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายใน
ผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กับ สภาวะที่เอือ้ ต่อ การด าเนินธุรกิจและการ
อันดับความน่าเชื่อถือขัน้ หลัก ทัง้ นี ้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
อันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ากว่า “CCC (tha)”
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี ้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือตรา
ส าหรับ อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในระยะยาวและจะไม่ มี ก ารระบุสัญ ลัก ษณ์
สารหนีซ้ ่งึ กาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี ้ ในปัจจุบนั
ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่ อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็ นไปได้ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอันดับความ
น่าเชื่อถือให้สูงขึน้ “สัญญาณลบ” จะบ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้
ต่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณี ที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึน้
ปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับ
ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Moody’s Rating
คำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สดุ ที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู จัดอยู่ในกลุ่มที่มีพนื ้ ฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู พิจารณาว่าเป็ นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากทีจ่ ะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่สร้างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชาระหนีม้ าก
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่เกิดการผิดสัญญาชาระหนีข้ นึ ้ แล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชาระเงินต้นหรือดอกเบีย้ ได้
หมำยเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนีต้ งั้ แต่อนั ดับ Aa ถึง Caa การกากับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตราสาร
หนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพสูงที่สดุ ในอันดับนัน้ การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพปานกลางในอันดับนัน้ และการ
กากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพต่าที่สดุ ในอันดับนัน้

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 1.96 เท่า
• ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)
• กองทุน KKP MP มีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown) = -0.01%
(ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็ นข้อมูลตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุนถึงวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี)
• กองทุน KKP MP-F มีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown) = -0.01%
(ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็ นข้อมูลตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุนถึงวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี)
• กองทุน KKP MP-SSF มีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown) = -0.01%
(ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็ นข้อมูลตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุนถึงวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี)
• อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (Portfolio Duration) = 0.18 ปี
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ผลกำรดำเนินงำนของกองทุน
• กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทฟ
ี หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP MP) ณ วันที่ 29 เมษำยน 2565

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

0.05%
0.10%
0.07%

0.13%
0.23%
0.14%

0.26%
0.41%
0.29%

0.61%
0.78%
0.50%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 6,893,303,231.88 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.2199 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
0.84%
1.39%
1.48%
1.01%
1.49%
1.63%
0.69%
0.97%
1.04%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.05%

0.05%

0.08%

0.09%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.06%

0.06%

0.08%

0.09%

0.00%

0.00%

0.00%

0.01%

0.01%

0.02%

0.02%

Year to
Date
0.08%
0.15%
0.09%

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ดั 13
ตัวชีว้ ดั 24
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 12
2

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 2

0.00%
ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน (%ต่อปี )
2555
กองทุนรวม
2.82%
3
ตัวชีว้ ดั 1
2.90%
ตัวชีว้ ดั 24
1.91%
ความผันผวนของผลการ
0.12%
ดาเนินงาน
5,6

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 1

0.11%

2556
2.39%
2.52%

2557
2.14%
1.98%

2558
1.64%
1.61%

2559
1.25%
1.35%

2560
1.20%
1.39%

2561
1.11%
1.28%

2562
1.42%
1.59%

2563
0.55%
0.76%

2564
0.24%
0.37%

1.65%

1.18%

0.97%

0.94%

0.94%

0.94%

1.07%

0.41%

0.29%

0.10%

0.09%

0.08%

0.06%

0.05%

0.05%

0.06%

0.03%

0.02%

0.10%

0.08%

0.07%

0.05%

0.05%

0.06%

0.07%

0.05%

0.02%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 2

0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชีว้ ดั 1 : ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ม.ค. 63 เป็ นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชีว้ ดั เป็ น (1) 80% ดัชนีพนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน + (2) 20% อัตราดอกเบีย้
เงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหัก
ภาษี
4
ตัวชีว้ ดั 2 : อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาปี 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการ
ดาเนินงานของปี ปฏิทินแรกตัง้ แต่วนั ทีก่ องทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
6
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินก่อน
หน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
หมายเหตุ :
1. การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วดั ผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขนึ ้ เมื่อเปรียบเทียบตัวชีว้ ดั มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนีท้ ี่
กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะทีต่ วั ชีว้ ดั มาตรฐานใหม่ (ตาม (2)) คานวณจากสมมติฐานตราสารหนีท้ งั้ หมดเสียภาษี
2. การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนจากกองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจานวน
ได้
หมำยเหตุ :
1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 10 กันยายน 2551
1
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•

กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทฟ
ี หน่วยลงทุนชนิด F (KKP MP-F) ณ วันที่ 29 เมษำยน 2565

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ดั 13
ตัวชีว้ ดั 24
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 12

Year to
Date
0.13%
0.15%
0.09%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 1,244,585,006.00 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.2592 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
0.46%
N/A
N/A
0.49%
N/A
N/A
0.31%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

0.09%
0.10%
0.07%

0.21%
0.23%
0.14%

0.41%
0.41%
0.29%

N/A
N/A
N/A

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

N/A

N/A

N/A

0.03%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

N/A

N/A

N/A

0.04%

0.00%

0.00%

N/A

N/A

N/A

0.00%

2558
N/A
N/A
N/A

2559
N/A
N/A
N/A

2560
N/A
N/A
N/A

2561
N/A
N/A
N/A

2562
N/A
N/A
N/A

2563
0.46%
0.51%

2564
0.39%
0.37%

0.27%

0.29%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.03%

0.02%

0.05%

0.02%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 22 0.00%
0.00%
5,6
ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน (%ต่อปี )
2555
2556
2557
กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
3
ตัวชีว้ ดั 1
N/A
N/A
N/A
4
ตัวชีว้ ดั 2
N/A
N/A
N/A
ความผันผวนของผลการ
N/A
N/A
N/A
ดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.00%
0.00%
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชีว้ ดั 1: (1) 80% ดัชนีพนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน + (2) 20% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
4
ตัวชีว้ ดั 2: อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาปี 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการ
ดาเนินงานของปี ปฏิทินแรกตัง้ แต่วนั ทีก่ องทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
6
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินก่อน
หน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
หมายเหตุ:
1. การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วดั ผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขึน้ เมื่อเปรียบเทียบตัวชีว้ ดั มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนีท้ ี่
กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะทีต่ วั ชีว้ ดั มาตรฐานใหม่ (ตาม (2)) คานวณจากสมมติฐานตราสารหนีท้ งั้ หมดเสียภาษี
2. การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนจากกองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจานวน
ได้
หมำยเหตุ :
1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 10 กันยายน 2551 (เปิ ดให้บริการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)
1
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•

กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทฟ
ี หน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (KKP MP-SSF) ณ วันที่ 29 เมษำยน 2565

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ดั 13
ตัวชีว้ ดั 24
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 12

Year to
Date
0.08%
0.15%
0.09%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 15,618,114.78 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.2204 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน
N/A
N/A
0.27%
N/A
N/A
0.43%
N/A
N/A
0.30%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

0.05%
0.10%
0.07%

0.13%
0.23%
0.14%

0.26%
0.41%
0.29%

N/A
N/A
N/A

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

N/A

N/A

N/A

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

N/A

N/A

N/A

0.02%

0.00%

0.00%

N/A

N/A

N/A

0.00%

2558
N/A
N/A
N/A

2559
N/A
N/A
N/A

2560
N/A
N/A
N/A

2561
N/A
N/A
N/A

2562
N/A
N/A
N/A

2563
0.20%
0.30%

2564
0.24%
0.37%

0.19%

0.29%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 22 0.00%
0.00%
5,6
ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน (%ต่อปี )
2555
2556
2557
กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
3
ตัวชีว้ ดั 1
N/A
N/A
N/A
4
ตัวชีว้ ดั 2
N/A
N/A
N/A
ความผันผวนของผลการ
N/A
N/A
N/A
ดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.00%
0.00%
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชีว้ ดั 1: (1) 80% ดัชนีพนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน + (2) 20% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
4
ตัวชีว้ ดั 2: อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาปี 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการ
ดาเนินงานของปี ปฏิทินแรกตัง้ แต่วนั ทีก่ องทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
6
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินก่อน
หน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
หมายเหตุ:
1. การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วดั ผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขนึ ้ เมื่อเปรียบเทียบตัวชีว้ ดั มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนีท้ ี่
กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะทีต่ วั ชีว้ ดั มาตรฐานใหม่ (ตาม (2)) คานวณจากสมมติฐานตราสารหนีท้ งั้ หมดเสียภาษี
2. การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนจากกองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจานวน
ได้
หมำยเหตุ :
1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 10 กันยายน 2551 (เปิ ดให้บริการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)
1
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ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีทบ่ี ริษทั จัดกำรเปิ ดให้บริกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
บริษั ทจัดการ ขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิ ตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของ
บริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account)
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรีย กว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่ อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษั ทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี ้ การซือ้ ขาย
หน่ ว ยลงทุน ควบกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต อาจมี ข้อ ก าหนด และวิ ธี ป ฏิ บัติ ท่ี แ ตกต่ า งไปจากการซื อ้ ขายกองทุ น เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ผู้ลงทุ น
ที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึง ควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ก่อนตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือ
แก้ไขเปลี่ ย นแปลงเงื่อ นไขรายละเอี ยด โดยไม่ ถือ ว่า เป็ น การแก้ไขโครงการจัด การกองทุน รวมและถื อ ว่าได้รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ถื อ
หน่วยลงทุนทัง้ ปวงแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สานักงาน
ของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี ้
(1) มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุ น มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคื นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้ นต่า และจานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า:
เนื่ อ งจากแบบประกัน ชีวิ ต ควบการลงทุน มี ส่ว นที่ เกี่ ย วข้องกรมธรรม์ป ระกัน ที่ ผู้ลงทุน สามารถใช้สิท ธิ ต ามกรมธรรม์ป ระกัน ได้
เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างสัญญา
ซึ่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนีม้ ีค่ าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภั ย เป็ นต้น ดังนั้น การสั่งซือ้ ขาย
หน่ ว ยลงทุ น ควบกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต จึ งมี ข้อ ก าหนดในเรื่อ งมูลค่ า ขั้น ต่ า ของการสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น มู ลค่ า ขั้น ต่ า ของการสั่งขายคื น
จานวนหน่ วยลงทุนขั้นต่ าของการสั่งขายคื น มูลค่ าหน่วยลงทุน คงเหลือ ในบัญ ชีขั้น ต่ า และจานวนหน่ วยลงทุน คงเหลื อ ในบัญ ชีขั้น ต่ า
ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าว
ได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิ ต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าประกันที่ได้รบั อนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุน ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยสามารถชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็ค
หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิต
กาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการสั่ งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการในการ
สั่งซือ้ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผูล้ งทุนได้รบั จากบริษั ทประกันชีวิต
โดยระยะเวลาในการสั่ ง ซื ้อ จะต้อ งอยู่ ภ ายใต้ก รอบระยะเวลาการเส นอขายหน่ ว ยลงทุ น ที่ ก าหนดไว้ใ นโครงการกองทุ น โดยค าสั่ ง
ซือ้ หน่ วยลงทุ น จะมี ผลเมื่ อ บริษั ท จัด การได้รับ เอกสารและได้รับ ช าระเงิน ครบถ้วนจากบริษั ท ประกัน ชีวิ ต แล้ว และเมื่ อ รายการสั่งซื อ้
หน่ วยลงทุน เสร็จสิ น้ สมบู รณ์แล้ว ผู้ส่ ังซื อ้ หน่ วยลงทุนไม่ สามารถขอเพิ ก ถอนรายการสั่งซื ้ อ หน่วยลงทุน ได้ไม่ ว่ากรณี ใดทั้งสิน้ เว้น แต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
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บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่า
คาสั่งดังกล่าวหรือผูล้ งทุนเป็ นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทาผิดการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการฟอกเงินและการสนับ สนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุน เข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บ ริษั ทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิท ธิในการพิจารณา
รับประกัน
(3) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(3.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิ ตและ/หรือเอกสารการเสนอขาย
ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวติ โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการกองทุน และ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เสร็จสิน้
สมบูรณ์แล้ว ผู้ส่ ังซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคาสั่งขายคื นหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุ ญ าต
เป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษทั
ประกันชีวิตกาหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจานวนขัน้ ต่า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สาหรับผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุด
ทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่ างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จาก
บริษัทจัดการให้กับผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
ที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็ นชอบให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้ โดยมี
วิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(3.2) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืน
หน่วยลงทุน มาชาระค่ าการประกันภัย ค่ าใช้จ่ายในการดาเนิน การ และค่าธรรมเนี ยมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด
ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่า ย
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณี ท่ี ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกั น ชี วิ ต ควบการลงทุ น สั่งซื ้อ /ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น กรมธรรม์ป ระกั น ชี วิ ต ควบการลงทุ น
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อก
ใบยืนยันการสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทาการ นับตัง้ แต่
วันถัดจากวันสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
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(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต ควบการลงทุน สามารถสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ผ่ า นบริษั ท ประกัน ชี วิ ต
ตามจานวนขัน้ ต่าจานวนเงินคงเหลือขั้นต่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชี วิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง)
เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กับผูถ้ ื อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งกาหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ย นกองทุนเป็ นประจาตามคาสั่งที่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มี การขายหน่วยลงทุน
กองทุน เปิ ด ต้น ทางกองหนึ่ งเพื่ อ ไปลงทุน ในกองทุ น เปิ ด ปลายทางอี ก กองหนึ่ งหรือ หลายกองทุน ตามเงื่อ นไขที่ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน แสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คื อ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ให้มี
สัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทัง้ นี ้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นเป็ นไป
ตามที่กาหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับบริษัทประกัน
ชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขั้ นต่าที่บริษัทประกัน
ชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งใบยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้
ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับ
สัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็ นรายปี
ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิ ตควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตาม
ช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(6) การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่ งให้กับ
บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตเข้าถึง
ข้อมูลนัน้ ได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดาเนินการจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป
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(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงาน
แสดงฐานะการเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะ
การเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษทั ประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดั ส่ งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
(7) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิ ประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนปกติท่ีซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี ้
(7.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
(7.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
(7.3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิ ตควบการลงทุนภายในระยะเวลา
15 วันหลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิ ต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าที่
เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อ
ที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง
เป็ นต้น
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.7) สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันชีวิตนัน้
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทัง้ ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของฝ่ าย
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.9) สิ ท ธิ ในการได้รบั ทราบข้อ มูลเกี่ ย วกับ ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อ งกับ หน่วยลงทุนที่ ได้รบั ค าแนะน าเพื่ อ ซือ้ หน่ วยลงทุน นั้น
ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็ จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจ
ในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม
เป็ นต้น
(7.11) สิทธิ ในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ ยวกับ ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่ าธรรมเนี ยมหรือผลตอบแทนที่ ฝ่ายขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซือ้ กรมธรรม์ รวมทัง้ การซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
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(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกาหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบตั ิอื่นของ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สานักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ กรณีท่ีมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่า งน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต
หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้บริการสั่งซือ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่า นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสาหรับบริษัทประกัน
ชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ สาหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น (ตามคาจากัดความตามในหนังสื อชีช้ วนส่วนโครงการนี)้ โดยหากจะเปิ ดให้บริการ
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ โดยติดประกาศดังกล่ าวที่สานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

หน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมายถึง
หมายถึง
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โครงการจัดการกองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ
กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ
กองทุนรวมเปิ ดที่มีนโยบายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ โดยมุ่งลงทุน
ในหรือมีไว้ซ่งึ เงินฝาก ตราสารแห่งหนีร้ ะยะสัน้ ที่มีคุณภาพสูง หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธี อื่นตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่ า ด้ว ยการลงทุ น และการมี ไว้เพื่ อ เป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนกาหนดไว้โดยเฉพาะให้กองทุนรวมประเภทนีล้ งทุนได้
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ
หน่วยลงทุนของกองทุนมี3 ชนิด คือ
1.หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป(ชื่อย่อ : KKP MP)
2.หน่วยลงทุนชนิด F (ชื่อย่อ : KKP MP-F)
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อายุถวั เฉลี่ยแบบถ่วงนา้ หนัก
(Portfolioduration)
บริษัทจัดการ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

หมายถึง

บริษัทจดทะเบียน

หมายถึง

บริษัทขึน้ ทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์
วันทาการ
วันทาการซือ้ ขาย
คาเสนอซือ้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

แก้ไขราคาย้อนหลัง

หมายถึง

การชดเชยราคา

หมายถึง

บริษัทย่อย

หมายถึง

กิจการ

หมายถึง

กลุ่มกิจการ

หมายถึง

สถาบันการเงิน
สมาคม

หมายถึง
หมายถึง

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

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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3. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : KKP MP-SSF)
อายุถวั เฉลี่ยแบบถ่วงนา้ หนักของกระแสเงินที่จะได้รบั จากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
หรือมีไว้
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเกียรตินาคินภัทร จากัด
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุนรวม
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั อนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซือ้ ขายในศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันเปิ ดทาการตามปกติของบริษทั จัดการ
วันทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทั่วไปที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องปฏิบตั ิตาม
ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ หลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องโดยแก้ไขราคา
ย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบนั
การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ือ้ หรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคา
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องแทนการเพิ่มหรือลดจานวนหน่วย
ลงทุน
บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตัง้ ขึน้ และถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทจากัดนัน้
บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซือ้ ขายใน
ศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือบริษทั มหาชน จากัด
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่สี ภาวิชาชีพบัญชีกาหนด
เกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั อนุญาตและจดทะเบียนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม
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มติพิเศษ

หมายถึง

มติเสียงข้างมาก

หมายถึง

กองทุนภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื่อการออม

หมายถึง

บริษัทประกันชีวิต

หมายถึง

กรมธรรม์ประกันชีวิต

หมายถึง

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุน

หมายถึง

ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ
ควบการลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์

หมายถึง

หมายถึง

กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (KKP MP FUND)

มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. เกียรตินาคินภัทร
กองทุนรวมที่มีวตั ถุประสงค์ ในการส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้ งทุนซึ่งจัดตัง้
ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และให้หมายความรวมถึง
กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อ
ส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้ งทุนตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว ทัง้ นี ้ เฉพาะ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวเท่านัน้ กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน
บริษัทประกันชีวิตผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกันชีวิต และได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ น
นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็ น
หน่ วยลงทุน ภายใต้ก ฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ซึ่งบริษั ท
จัดการมอบหมายให้เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภายใต้การ
จัดการสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน โดยให้หมายความรวมถึงบุคคล
อื่นใดที่อาจดาเนินการดังกล่าวแทนหรือในนามของบริษัทประกัน ชีวิตได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รบั การอนุมตั ิจากนายทะเบียนสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวติ หรือ
หน่วยงานที่มีอานาจ
กรมธรรม์ท่ีบ ริษั ทประกัน ชีวิตออกให้ผู้เอาประกันภัย เพื่อ เป็ น หลักฐานว่าผู้เอา
ประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีการทาสัญ ญาประกันชีวิตและสัญ ญาการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่า ผูเ้ อาประกันภัยจะชาระค่าเบีย้ ประกันชีวิต
ให้แก่บริษัทประกันชีวิตสาหรับการให้ความคุม้ ครองต่อการมรณะ หรือการจ่ายเงิน
เมื่ อมี ก ารทรงชี พ และผู้เอาประกัน จะช าระเงิน ค่าหน่ วยลงทุน เพื่ อการลงทุน ใน
กองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกันชีวิต
ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ซึ่งเบีย้ ประกันส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดนามาลงทนใน
กองทุนรวม โดยโอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนในส่วนของกองทุนจะขึน้ อยู่กบั ผลการ
ดาเนินงานของกองทุนนัน้
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ขายควบคู่ไปกับการขายกรมธรรม์ประกันชีวติ ใน
รูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
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กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน:
บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะจัดส่งหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผลู้ งทุนควรทราบพร้อมกับใบคาสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนให้ผทู้ ่สี นใจลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและ
ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ท่ที ่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทุกวันใน
เวลาทาการ
2.2 การเปิ ดบัญชีกองทุน :
ผูจ้ องซือ้ จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุน
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตาม
ความจริงพร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี ้
(1) กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
(2) กรณีนิติบคุ คล
ก) สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ซึง่ กรรมการผูม้ ีอานาจได้ลงนามและประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) เพื่อรับรอง
ความถูกต้องแล้ว
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และหรือ ผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการ ลงนาม
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผมู้ อี านาจลงนามแทนนิติบคุ คลไม่ได้เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์
ออกให้
ในกรณีท่มี ีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็ น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลเหล่านัน้ เป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนและเป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั เงินที่
ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปั นผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 เมษายน 2553 บริษัทจัดการกาหนดให้ผใู้ ช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนและเป็ นผูม้ ีสิทธิท่ีจะได้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปั นผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
จะต้องเป็ นผูถ้ ือหน่วยที่มีช่อื ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีท่ีมีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการ
จะดาเนินการจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการอนุมัติเปิ ดบัญชีรว่ มข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการจะทาการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล
รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัท
จัดการ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมตั ิการดาเนินการตามที่เห็นสมควร
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และเป็ นผูก้ าหนดขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้ การดาเนินการพิสจู น์ทราบความมีตวั ตนของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน/เจ้าของบัญชี
เงินฝาก เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน สาหรับเงื่อนไข
การลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะถือเอาเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีเป็ นหลัก
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญ ชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี ช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรม
กับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
2.3 วิธีการจองซือ้ หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรก :
2.3.1 บริษัทจัดการ:
เมื่อผูจ้ องซือ้ เปิ ดบัญชีกองทุนแล้วจะสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกได้โดยจะต้องจองซื ้ อเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ทัง้ นี ้ ใน
การจองซื ้อ แต่ ละครั้ง ผู้จ องซื อ้ ต้อ งกรอกค าสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุ น พร้อ มทั้ง ส่ ง ค าขอเปิ ด บัญ ชี ก องทุ น ค าสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น และเอกสาร
ประกอบการเปิ ดบัญชีในหัวข้อ/เรื่อง “การเปิ ดบัญชีกองทุน” และ ชาระเงินค่าจองซือ้ จนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ใน
หนังสือชีช้ วน โดยผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวจะต้อง
ลงวันที่ท่ีส่งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ น
บัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งหากมีดอกเบีย้ รับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ ในบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุน
ข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นผลประโยชน์ของกองทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชี
จองซือ้ หน่วยลงทุน
ในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
หลังจากที่ได้รบั ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนจากผูจ้ องซือ้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะมอบสาเนาคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนและสาเนาคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นหลักฐาน ทัง้ นี ้ การจองซือ้ หน่วย
ลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุนของผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ในกรณีท่ีผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือ ดราฟต์ท่ีไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในวันที่ส่งั ซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
และ/หรือกรณีท่เี ช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการจองซือ้ นัน้ และแจ้งให้ผจู้ องซือ้ หน่วย
ลงทุนทราบทางโทรศัพท์
ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซือ้ ไม่ได้
2.3.2 ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
เมื่อผูจ้ องซือ้ เปิ ดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกได้โดยจะต้องจองซือ้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ทัง้ นี ้ ใน
การจองซื อ้ แต่ ละครัง้ ผู้จ องซื อ้ ต้อ งกรอกค าสั่งซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น พร้อ มทั้งส่ ง ค าขอเปิ ด บัญ ชี ก องทุน ค าสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุน และเอกสาร
ประกอบการเปิ ดบัญชีในหัวข้อ/เรื่อง “การเปิ ดบัญชีกองทุน” และชาระเงินค่าจองซือ้ จนเต็มมูลค่าที่ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ตามวัน
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และเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็ค หรือ
ดราฟต์ ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ท่ีส่ งั ซือ้ และ ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดโดยบัญชีจองซื ้ อ
หน่ ว ยลงทุน ดัง กล่ าว เป็ น บัญ ชี เงิน ฝากของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ประเภทบัญ ชี ก ระแสรายวัน ซึ่ง หากมี ด อกเบี ้ย รับ หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ ในบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นผลประโยชน์ของกองทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
หลังจากที่ได้รบั ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนจากผูจ้ องซือ้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน จะมอบสาเนาคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุน และสาเนาคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นหลั กฐาน ทัง้ นี ้ การจองซือ้ หน่ วย
ลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจ ากนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุนของผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ในกรณีท่ีผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือ ดราฟต์ ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ส่งั ซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตุ ใด
และ/หรือกรณีท่เี ช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการจองซื ้อนัน้ และแจ้งให้ผจู้ องซือ้ หน่วย
ลงทุนทราบทางโทรศัพท์ ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนและขอ
คืนเงินค่าจองซือ้ ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน :
ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซือ้ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
ในกรณีท่มี ีการจองซือ้ หน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการจัดการ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ
“สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีท่จี องซือ้ พร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรจะพิจารณา
จัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่จองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บ างส่วน
หรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5 การคืนเงินค่าจองซือ้ แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุน :
ในกรณี ท่ีมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด หรือในกรณีท่ีผูจ้ องซื อ้ หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและหรือในกรณี ท่ีบริษัท
จัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้
ถึง 35 ราย แต่มีมลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้ หมดต่ากว่า 50 ล้านบาท
บริษัทจัดการจะชาระค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้ผจู้ องซือ้
หน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ได้ระบุไว้ในการเปิ ดบัญชีกองทุน หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ภายในหนึ่งเดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กาหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่บริษัทชาระเงินค่าจองซือ้ จนครบถ้วน
ทัง้ นี ้ ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
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เงื่อนไขอื่นๆ:
(1) บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้บริการขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีการขายแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น
(1.1) วิธีการขายหน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอ (Savings Plan)
(1.2) วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(1.3) วิธีการขายหน่วยลงทุนอื่นๆ
ทัง้ นี ้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิ ดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยติด
ประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
โดยจะทาการติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(3) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวัน ที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรม
กับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก :
1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ - ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
อนึ่ง ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผูส้ นใจ
ลงทุน/ผูส้ ่ งั ซือ้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี ้ บริษัทจั ดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผสู้ นใจลงทุน/ผูส้ ่งั ซือ้
ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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2.1 วันทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน
ผูส้ นใจลงทุน/ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื ้ อหน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ท่ี
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ ทุกวันทาการ ตัง้ แต่เวลา 8.30 – 16.00 น.
ทัง้ นี ้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็ นครัง้ แรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีค่มู ือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออมให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อให้ได้รบั
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
ในกรณีท่ีวันดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคาสั่งให้เป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขาย แม้อาจเป็ นวันที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันทาการรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน (วันทา
การที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนซือ้ หน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนการวันทาการเปิ ดขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการถัดไป
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้างต้นของวันทาการซือ้ ขาย บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการซือ้
ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ ือ้ จะได้รับ
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือทารายการซือ้ หน่วย
ลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิถือเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในวันทาการซือ้ ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายถัดไป หรือปฏิเสธการรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะ
ไม่ดาเนินการซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซือ้ และการชาระเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
2.2. วิธีการซือ้ และชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน:
(1) บริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน:
(1.1) เมื่อผูส้ ่งั ซือ้ สามารถสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนได้โดยจะต้องจองซือ้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่ามูลค่าการสั่งซือ้ ขั้นต่าตามที่บริษัทจัดการกาหนด
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ในการสั่งซือ้ แต่ละครัง้ ผูส้ ่งั ซือ้ ต้องกรอกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ การสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุน ตามที่บ ริษั ทจัด การกาหนด รวมถึ งชุดค าขอเปิ ดบัญ ชีกองทุน (กรณี ยังไม่ เคยเปิ ดบัญ ชีก องทุน ) และเอกสาร
ประกอบการเปิ ดบัญชี โดยผูส้ ่งั ซือ้ สามารถชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น การชาระเป็ นเงินสด บัตร
เครดิต เงินโอน คาสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานบริษัทจัดการ และ/
หรือสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่รบั คาสั่งซือ้ เป็ นต้น โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ท่ีส่งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่ง
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จ่ายในนามบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้
หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
(1.2) ในกรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือ ดราฟต์ท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ส่งั ซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผูส้ ่งั ซือ้ ทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทา
การที่เรียกเก็บเงินได้ และ/หรือกรณี ท่ีเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิก
รายการสั่งซือ้ นัน้ และแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
(1.3) เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) แล้ว และหลั งจากที่
ได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจากผูส้ ่งั ซือ้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะมอบสาเนาคาขอเปิ ดบัญชีก องทุน
และสาเนาคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ผสู้ ่งั ซือ้ เป็ นหลักฐานต่อไป ทัง้ นี ้ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษั ทจัดการได้รบั เงินค่า
จองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว ทั้งนี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื ้ อหน่วย
ลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
(1.4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้โดยนา
เงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รบั จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการเพื่อชาระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนีไ้ ด้
(1.5) ผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซือ้ ไม่ได้ เว้นแต่ บริษัทจัดการจะ
อนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(1.6) ในกรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ของผูส้ ่งั ซือ้ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่สี ามารถยืนยันแหล่งที่มา
ได้ ผูส้ ่งั ซือ้ ตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั่งซือ้
ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับ
ไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
จะถือว่าผูส้ ่งั ซือ้ ได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/
หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ที่ บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ แจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ /ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูส้ ่งั ซือ้ รวมถึงกรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ ที่ยงั ไม่
กรอกเอกสารตามที่บริษัทจัดการกาหนด และ/หรือ ยังไม่กรอแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ
และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กาหนด บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอ
สงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะไม่ดาเนินการหรือทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้
(2) อินเตอร์เน็ต (Internet)
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บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้มีบริการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) :
โดยผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ที่บริษัทจัดการกาหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคาขอใช้บริการและ
หนังสือขอให้หกั บัญชีดงั กล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะได้ดาเนินการจัดทาและจัดส่งรหัสประจาตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เพื่อใช้ทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อ ไป ผูถ้ ือรหัสประจาตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ทัง้ สิน้ ในกรณีท่บี คุ คลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว ทัง้ นี ้ เนื่องจากอาจมีกาหนด
ระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการไว้
ล่วงหน้าพร้อมกับการขอเปิ ดบัญชีกองทุนก็ได้
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนตามที่
บริษัทจัดการกาหนด โดยการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวั นทา
การซือ้ ขายนัน้ และการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายหลังเวลาที่กาหนดหรือในวันหยุดทาการซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวัน
ทาการซือ้ ขายถัดไป
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” นี้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกาหนด
อนึ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการ
ลงทุนแก่ผูส้ นใจลงทุน/ผูส้ ่งั ซือ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุง โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และ
สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(3) การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอของบริษทั จัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุนที่ประสงค์จะ
ลงทุนเป็ นรายงวด สม่าเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ:
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผูล้ งทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็ นรายงวด สม่าเสมอ จะต้องกรอกคาขอใช้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ โดยสามารถดาวน์
โหลดคาขอใช้บริการดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ท่บี ริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
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รับซือ้ คืน และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมลงนามในใบคาขอใช้บริการและหนังสือ
ขอให้หกั บัญชีดงั กล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพื่อดาเนินการตามความประสงค์ของผู้จองซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต่อไป
ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ีผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้สมัครและเปิ ดใช้การซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริ ษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
สามารถทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่องผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัด การดังกล่าวได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ให้เฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ ได้
ทาเรื่องหักบัญชีเงินฝากแล้วเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” นี้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกาหนด
อนึ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการ
ลงทุนแก่ผสู้ นใจลงทุน/ผูส้ ่งั ซือ้ โดยเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุง โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และ
สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(4) ATM
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษทั จัดการกาหนด เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผลู้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผูจ้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้ อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของ
บริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่าน ATM: (5) โทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริม่ ให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และ
สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านโทรศัพท์: (6) ไปรษณีย ์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางไปรษณี ยต์ ามที่บริษั ทจัดการกาหนด เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูล้ งทุน ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
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จะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และ
สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย:์ หมายเหตุเพิม่ เติมวิธีการซือ้ และชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน:
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในแต่ละช่องทางดังล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการการลงทุนแก่ผสู้ นใจลงทุน/ผูส้ ่งั ซือ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในแต่ละช่องทาง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นช อบ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
ปรับปรุง โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรื อผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.3 ราคาขายหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (วันทารายการซือ้ หน่วยลงทุน) นัน้ เป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ จะได้รบั โดยราคาขายหน่วยลงทุน จะคานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้
ขายหรือวันทาการซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ บวกด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน" เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่สามารถนาค่าสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนเข้าบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ :
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผูส้ ่งั ซือ้ ตามจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและได้รบั ชาระเงินเต็มจานวนแล้ว โดยคานวณจาก
จานวนเงิน ที่ส่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนและได้รบั ชาระเงินเต็มจานวนดังกล่าว หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการคานวณ หัวข้อ/เรื่อง
“ราคาขายหน่วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณี ท่ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนั้นมีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยลงทุน ที่จด
ทะเบียนไว้กบั สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ขนึ ้ กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซือ้ ก่อน
ได้ก่อน” (First Come First Serve) ตามวันที่ได้รบั คาสั่งซือ้ และทารายการซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ ท่ีจะจัดสรร
หรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ ส่งั ซือ้ ระบุไว้ในการเปิ ด
บัญชีกองทุน หรือในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี)
(2) ในกรณีท่จี านวนเงินที่ระบุในคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหน่ว ย
ลงทุนให้ตามจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามที่บริษัทจัดการกาหนดเป็ นเกณฑ์
(3) กรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขาย ให้ถือว่าเป็ นการสั่งซื ้ อหน่วย
ลงทุนในวันทาการซือ้ ขายนัน้ บริษัทจัดการจะดาเนิน การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามราคาขายหน่วยลงทุนตามหลักการคานวณตาม หัวข้อ/
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เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” สาหรับกรณีท่ีชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีเดียวกันนีภ้ ายหลังเวลาที่กาหนด หรือในวันหยุดทาการซือ้
ขาย ให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
(4) ในกรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือ ดราฟต์ ตามข้อ (3) ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ส่งั ซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผูส้ ่งั ซือ้ ทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้
วันทาการที่เรียกเก็บเงินได้ และ/หรือกรณีท่เี ช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิก
รายการสั่งซือ้ นัน้ และแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
2.5 การเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ :
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ ในวันทาการถัดจากวันทาการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวนั้น โดยใช้หลักการคานวณตาม หัวข้อ/เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และหัวข้อ/เรื่อง “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้
สั่งซือ้ ” เว้นแต่เข้าข่ายกรณีตามหัวข้อ/เรื่อง “การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”
2.6 การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีผสู้ ่ งั ซือ้ และจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่ งั ซือ้ รวมกันเกินจานวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จดทะเบียนกับ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซือ้ พร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ แต่ละรายสั่ง ซือ้ เข้ามา (Pro Rate)
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผูส้ ่งั ซือ้ ตามวิธี การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้
สั่งซือ้ ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
2.7 ข้อจากัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน:
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผู้ ลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี โ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใดๆ เว้นแต่จะเป็ น
บุคคลหรือนิติบคุ คลที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1.1) คาสั่งซือ้ ที่จะมีผลให้บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1.2) คาสั่งซือ้ โดยผูล้ งทุนที่มีมลู ค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็ นผลให้ผลู้ งทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมลู ค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน โดย
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของ
กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็ นสาคัญ
(3) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวได้ เมื่อบริษทั จัดการพิจารณาแล้ว เห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการรับคา
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อ
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กองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และกาหนดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้
ตามปกติ ให้ผลู้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงาน
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่นๆ :
1.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซือ้ และการชาระเงินค่าสั่งซือ้
หน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะจัดให้มีขอ้ มู ลเรื่อง
ดังกล่าวอย่างน้อย 7 วันทาการที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
2. เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสื อชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่ มเติม สามารถทาธุรกรรม
กับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณี อื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุ นชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ด
รับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
1. ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- ทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
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2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุน
ปลายทาง)
ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิ ดรับคาสั่ งสับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยัง
กองทุนรวมปลายทางที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการและ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่วยทารายการสับเปลี่ยนข้างต้น รวมถึงสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่ม เติม
เงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยนข้างต้น โดยถื อว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูส้ นใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษั ท
จัดการ และ/หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนาไปชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
2.1 วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ท่บี ริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายและรับซือ้ คืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาในหัวข้อ/เรื่อง “วันและเวลาใน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุช่ือกองทุนต้นทาง ระบุจานวนเงินหรือจานวน
หน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุช่ือกองทุนปลายทางที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน ตามที่บริษัทจัดการกาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจน และนาไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี ้
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพิจของบริษัทจัดการ
ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ส่ งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้แก่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่สี ามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผูถ้ ือ หน่วยลงทุน
ตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทัง้ นี ้ หากปรากฎในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้ รบั และ
เอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับและบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับ สนุนการ
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ขายหรือรับซือ้ คืนจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการดาเนินการตาม
ข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีท่บี ริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดาเนินการหรือทารายการรับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(1) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
(ก) ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (SWITCHING OUT)” โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี ้ ภายหลัง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจานวนที่เป็ นไปตามมูลค่ าขัน้ ต่า/
จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
(ค) ในกรณีท่จี านวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคาสั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ต าม หากจานวนเงินที่ คานวณได้ของกองทุน ต้นทาง มี ไม่เพียงพอที่จะนาไปซือ้ หน่วยลงทุนขั้น ต่ าตามข้อกาหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่นาเงินไปซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชาระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วย
ตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE)
(ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
(จ) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการและหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
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(ฉ) กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี ้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) (แล้วแต่กรณี ) สามารถทาได้โดยการกรอก
รายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจานวนเงินที่ตอ้ งการ หรือระบุจานวนหน่วยลงทุนในกรณีท่ตี อ้ งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมด พร้อมทัง้ เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนาไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวให้แก่กองทุนรวมปลายทางที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะซือ้ หน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่รบั ผิดชอบดาเนินการกองทุนรวมปลายทางดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในคาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้รบั คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
สมบูรณ์แล้ว หรือคาสั่งโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (แล้วแต่กรณี ) ของบริษัทจัดการอื่นที่
สมบูรณ์แล้วเท่านัน้
(2) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
(ก) สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
(SWITCHING IN)” โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) เพื่อนามา
ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวัน
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” และ/หรือวัน
และเวลาที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจานวนที่เป็ นไปตามมูลค่าขัน้ ต่าของการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE)
(ถ้ามี) ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ ประสงค์จะซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนามาชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้
(ง) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการและหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(จ) ในกรณีท่ีจานวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
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อย่างไรก็ต าม หากจานวนเงินที่ คานวณได้ของกองทุน ต้นทาง มี ไม่เพียงพอที่จะนาไปซือ้ หน่วยลงทุ นขั้น ต่ าตามข้อกาหนดของกองทุ น
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่นาเงินไปซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชาระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
(ฉ) กรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยหรือผูส้ นใจลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นมายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี ้ สามารถขอรับหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เอกสารการเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชี) ใบคาสั่งสับเปลี่ยนระหว่าง บลจ. ได้ท่บี ริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในเอกสารดังกล่าวข้างต้น พร้อมแนบ
เอกสาร หลักฐานตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชี)
2.2 ราคาขายและราคารับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน:
(1) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคารับซื อ้ คืนของวันทาการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)
(2) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) กองทุน จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการของกองทุนปลายทาง
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ล
ผลประโยชน์แล้ว
2.3 วันและเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
(1) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) ได้ตามระยะเวลาในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) ได้ตามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีท่วี นั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมีคาสั่งให้เป็ นวัน หยุดทาการซือ้ ขาย แม้อาจเป็ น วันที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันทาการสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนก็ตาม บริษัท
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จัดการจะเลื่อนการวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการถัดไป ทั้งนี ้ ระยะเวลาหรือกาหนดการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
เป็ นไปตามตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุ นต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง อย่างไรก็ตาม ในกรณี ท่ีวนั ชาระ
เงินค่าเงินขายคืน หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทาการซือ้ ขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทารายการซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทาการซือ้ ขายถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางได้
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
หรือทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษั ทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่จี ะรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
2.4 กรณีท่เี ป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(1) กรณีหน่วยลงทุนเป็ นหน่วยลงทุนต้นทาง จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืนของวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
หน่วยลงทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง (ถ้ามี)
(2) กรณีหน่วยลงทุนเป็ นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่ อคานวณราคาขายของวันทาการของหน่วยลงทุนปลายทาง
ก่อนวันที่หน่วยลงทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี)
ทั้งนี ้ บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะเปิ ด ให้ผู้ถื อ หน่ วยท ารายการสับ เปลี่ ย นระหว่า งหน่ ว ยลงทุน ได้ในอนาคต รวมถึ งสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะ
เปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน
ในภายหลัง และ/หรือในรายละเอียดการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุ น รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้บริการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน เป็ นการชั่วคราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนและผูส้ นใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่นๆ :
1) ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการอาจกาหนดเพิ่มเติมจากข้อ 8.1. “ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี ้
บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของ
บริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ ในการดาเนินดังกล่าวบริษัทจัดการคานึงถึงประโยชน์
ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และบริษัท จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูส้ นใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูล
เรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งสับเปลียนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/ความถี่ของการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็ นสาคัญ
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าใน
บางสถานการณ์หากมีการรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุ น
และ/หรือต่อ ผู้ถื อหน่ วยลงทุ น และ/หรือ ต่อกองทุน โดยบริษั ทจัด การจะประกาศเกี่ ย วกับ การหยุดรับค าสั่งสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุน และ
กาหนดการเปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษั ท
จัดการ สานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัด การกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้า งต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรม
กับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณี อื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ย นเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ด
รับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
7) หลักการและรายละเอียดการขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็ นไปตามกฎหมายและ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือ
วิธีการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ครัง้ แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องได้กาหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
ข้อกำหนดอื่น ๆ :
• ข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาล หรือ โดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิ ศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมตั ิให้โอนได้
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• วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน
(1) ผูโ้ อนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้เฉพาะกรณีผโู้ อนอยู่ในเขตภูมิภาค ในกรณีท่ผี รู้ บั โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดาเนินการ
ตามขัน้ ตอน ในหัวข้อ/เรื่อง “การเปิ ดบัญชีกองทุน” ก่อนแล้วผูโ้ อนจึงทาการโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน"
(3) หลังจากที่ได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษีพร้อมสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
(4) ในกรณีท่ีผโู้ อนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน จะต้องนาส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทาการ
โอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผูร้ บั โอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยื่นเรื่องการขอให้ออกใบหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ใน ข้อผูกพัน หัวข้อ/เรื่อง “การออกและการส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการโอน
หน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและ
คาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามข้อผูกพัน หัวข้อ/เรื่อง “สิทธิหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี ้ ในการดาเนินการดังกล่าว
บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
• ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน ตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัท
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้ างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ง
คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่
บริษัทจัดการรูห้ รืออาจรูถ้ ึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจ
ขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ และในกรณีท่มี ีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
• ข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน :
1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรณีท่ถี ือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
จะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บริษัทจัดการ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
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(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่ อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning) ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะกระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่อี าจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ในกรณีท่บี ริษทั จัดการมี
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี
บัญชี และรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
• กำรกู้ยืมเงินหรือกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสัญญำซือ้ คืน
บริษัทจัดการอาจกูย้ ืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็ นการชั่วคราวได้
โดยเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด
• กำรเพิ่มช่องทำง และ/หรือบริกำรซือ้ /ขำย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธอี ื่น ๆ เพิ่มเติม
บริษัทจัดการอาจเปิ ดช่องทาง และ/หรือการให้บริการซือ้ /ขาย/สับเปลี่ยนเหน่วยลงทุนด้วยวิธีการแบบอื่นๆ เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น
ก. วิธีการซือ้ /ขาย/สับเปลี่ยนเหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ
ข. วิธีการซือ้ /ขาย/สับเปลี่ยนเหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ค. วิธีการซือ้ /ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นๆ
ทัง้ นี ้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิ ดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนเริม่ ให้บริการ โดย
จัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไข
โครงการ
• กำรทำควำมรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client:KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (Client Due Diligence: CDD)
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่บริษั ทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูลเอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผูส้ นใจ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มี
อานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ หรือการตีค วาม หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้ ีอานาจ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนมีหน้าที่ตอ้ งทาความรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการ
พิสจู น์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนมี หน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับ
การรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทราบ โดยตาม
แนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจาเป็ นต้องดาเนินการ
ตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบันเป็ น
ระยะๆ รวมทัง้ การดาเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผูม้ ีอานาจกาหนดแนวทาง
• กำรนำส่ง/เผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร รำยงำนต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดกำรถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
เนื่องด้วยกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนเปิ ดที่ระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ ดังที่กาหนดไว้ในข้อ 1.4 บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณานาส่ง/เผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการต่างๆ สาหรับผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกลุ่มดังกล่าวที่
ระบุสถานที่ติดต่อในประเทศ ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจากระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อใหม่เป็ นสถานที่ติดต่อในต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ เพื่อความอานวยความ
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สะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการนาส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันนี ้ อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การปรับเปลี่ยน/แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ ยวกับรูปแบบ วิธีการนาส่ง เผยแพร่ รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ผ่านระบบ
อิเล็คทรอนิคต่าง ๆ เป็ นต้น โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการและถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยในการดาเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการได้คานึงถึงประประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสาคัญ
อนึ่ง ในการนาส่งจดหมาย/หนังสือถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน อาทิ กรณี แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะดาเนินการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริก าได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA)
โดยมี ผลบังคับ ใช้วัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ ดังกล่ าวก าหนดให้สถาบันการเงิน ที่ ไม่ ใช่สัญ ชาติ อ เมริกัน นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ ยวกับบัญ ชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี ให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิ ติบุคคล สัญ ชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถ่ินที่ อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถ่ินที่อยู่ทางภาษี ใน
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ งั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มี
ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษั ทจัดการถื อว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์
ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูล ลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการ
กาหนดให้ลกู ค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้น
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนด
ของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรั พย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนิ นการลงทุนได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุ นโดยรวม
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศ ที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศ
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ที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิ น
และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด)
ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ของสหรัฐอเมริกา จานวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงิ นปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนัน้ กับ
บริษัทจัดการ ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่ อยืนยั นหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ขอ้ มูลตามหัว ข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้า
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้ งนี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ
ดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่ อไปนีต้ ามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัท
จัดการแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการ
ดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูก
หัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้า
ข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษัทจัดการ
(รวมถึงผูท้ ่เี กี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว ทัง้ นีก้ ารแก้ไขเพิ่มเติ มรายละเอียดโครงการกองทุน
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถ
ทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษั ทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ ทัง้ นี ้
ในกรณีท่มี ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไป
ตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็ นการแยกความเป็ นนิติบคุ คลของกองทุน กองทุนนีย้ งั คงเป็ นนิติบคุ คลเดียวเท่านัน้ การแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็ นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน
โดยทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจะแบ่งตามลักษณะที่สานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ดาเนินการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ระยะเวลาการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน สิทธิท่ีจะได้รบั เงินปั นผล อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะ
ได้รบั จากการลงทุนในหน่วยลงทุน อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั จากการลงทุนในหน่วยลงทุน กรณีเงินที่รบั โอน
จากกองทุนสารองเลีย้ งชีพหรือเงินดังกล่าวพร้อมผลประโยชน์ท่รี บั โอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่น กรณีสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้ งทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือกรณี
อื่นใดตามที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวสามารถ
ปฏิบัติได้จริงและได้คานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุ นโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะได้รบั แล้ว
ดังนั้นการแบ่งหน่วยลงทุนเป็ นหลายชนิด ในบางกรณีจะทาให้ มูลค่าทรัพย์สิน และหรือ ผลการดาเนินงาน ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
แตกต่างกัน และหรือหน้าที่ในการชาระภาษีอากร ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิ ดที่ยงั ไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นชนิดต่าง ๆ
จะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ อาจมีความ
ต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อกำรออม
(1). สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษี ของผูล้ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะเป็ นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผูล้ งทุนผูล้ งทุนมีหน้าที่ตอ้ งศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดาเนินการตามเงื่อนไข
ที่กฎหมายภาษีอากรกาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) ศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชดั เจนก่อนตัดสินใจลงทุน
(2.2) ตรวจสอบการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของตนเองให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
(2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดาเนินการเสียภาษีในกรณีท่มี ีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
ในการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่กี าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
(3) หนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งมอบหนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนดให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด โดยจะจัดส่ง
หนังสือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั จากปี ท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนทาธุรกรรม การซือ้ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการจัดส่งหนังสือดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทาการ
(4) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด
(5) การโอนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุน ไม่ สามารถน าหน่ วยลงทุน ของกองทุน รวมเพื่ อการออมไปจาหน่ าย จ่ าย โอน จาน า หรือน าไปเป็ น ประกัน ได้ ทั้งนี ้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีขา้ งต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บคุ คลอื่นหรือการจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
บริษั ท จัดการอาจพิจารณาปรับ เปลี่ยน/เพิ่ม เติมวิธีการโอนหน่ วยลงทุนโดยไม่ถือ เป็ นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี ้ เพื่ อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม
(6) แนวทางการใช้ดุลพินิจของบริษัทจัดการในการเลิกกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที่หลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อผูกพัน เรื่อง “การเลิกกองทุนรวม”
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(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนใน
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ด
รับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
• ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account)
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลังการเสนอ
ขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชี วิตกาหนด ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธีปฏิบตั ิท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่ อนตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนทัง้
ปวงแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ
และบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี ้
(1) มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า :
เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน ที่ผลู้ งทุนสามารถใช้สิทธิต ามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างสัญญา ซึ่งแบบประกัน
ชีวิตควบการลงทุนนีม้ ีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้ น การสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขั้ นต่า
ของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้า
ประกันที่ได้รบั อนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยสามารถชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็ค
ส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทั้งนี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่ าขั้นต่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้
วิธีการชาระเงินเพิ่มเติม ตามที่ ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผูล้ งทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดย
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ระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะ
มีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารและได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว และเมื่อรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเสร็จสิน้ สมบูรณ์
แล้ว ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี ้ ในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่าคาสั่ง
ดังกล่าวหรือผูล้ งทุนเป็ นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทาผิดการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผูล้ งทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีขอ้ สงวนสิทธิในการพิจ ารณารับประกัน
(3) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(3.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทัง้ นี ้
บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่ วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนวิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิ ตและ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการกองทุน และคาสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนนั้นเสร็จสิน้
สมบูรณ์แล้ว ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้ เว้นแต่บริษัทจัดก ารจะอนุญาตเป็ น
อย่างอื่น
ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่ว ยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจานวนขัน้ ต่า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สาหรับผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ ง
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษัทจัดการให้กับผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(3.2) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราที่
กาหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิต กาหนด
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณี ท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตควบการลงทุนสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิ ต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยัน
การสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายใน 15 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน
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สั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี ้ บริษัทจัดการหรื อนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสาร
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษั ทประกันชีวิต ตามจานวนขัน้
ต่าจานวนเงินคงเหลือขัน้ ต่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การ
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื ้ อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในก รมธรรม์ประกันชีวิต และ
เอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษั ท ประกัน ชี วิ ต จะเป็ น ผู้ด าเนิ น การน าเงิน ค่ า ขายคื น หน่ วยลงทุ น กองทุ น เปิ ด ต้น ทาง ซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิด รายการ
ดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึง่ กาหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั่งที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
ต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิ ตกาหนด ให้มีสดั ส่วน
การลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทัง้ นี ้ รูปแบบ และเงื่ อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นเป็ นไปตามที่
กาหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับบริษัทประกั นชีวิต
แต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/หรือผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณี ท่ีบริษั ทประ กันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขัน้ ต่าที่บริษัทประกัน
ชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จัดส่งใบยืนยันการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วัน ที่ได้
ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่ บริษัทประกันชีวิตกาหนด สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับ
สัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็ นรายปี
ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกั นชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตาม
ช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(6) การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
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(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือ เอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัท
ประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตเข้าถึงข้อมูลนัน้
ได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดาเนินการจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดง
ฐานะการเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะการเงิน
ดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่จดั ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กบั ผูถ้ ือ หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุนโดยตรง
(7) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่แี ตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนปกติท่ซี ือ้ หน่วยลงทุนของกองทุ นนี ้
เพียงอย่างเดียว ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวติ กาหนด ดังนี ้
(7.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
(7.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนใน
การรวบรวม และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผย ชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้น
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.7) สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกัน
ชีวิตนัน้
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิ ต รวมทัง้ ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของฝ่ ายขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.9) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รบั คาแนะนาเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคา
เตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น
การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
(7.11) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซือ้ กรมธรรม์ รวมทัง้ การซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกาหนด
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บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบั ติอื่น ของ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สานักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชี วิตควบการ
ลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต
หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้บริการสั่งซือ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสาหรับบริษัทประกัน
ชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ สาหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลง ทุน
(Unit-linked Life Policy) ของบริษั ทประกันชีวิตนั้น (ตามคาจากัดความตามในหนังสือชีช้ วนส่วนโครงการนี ้ ) โดยหากจะเปิ ดให้บริการ
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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