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คาเตือน/ข้อแนะนา
กรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนีอ้ าจมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่ กิดวิ ก ฤตการณ์ที่
ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาทีก่ าหนด
กรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทุนไปลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ตราสารทีม่ ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุ น อาจมี ค วาม
เสี่ยงมากว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านัน้
ไม่ใ ช่สิ่ งเดีย วกั บทรัพ ย์ สิน ที่ต้ องการลดความเสี่ย ง บริ ษัท จัด การจะใช้ข้ อมู ล ในอดี ตในการคานวณค่าสั มบูร ณ์ข องค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้า หรือ ตั ว แปรที่ สั ญ ญาซื้อ ขาย
ล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สนิ ทีต่ ้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้อมูลในอดี ต ซึ่ ง อาจ
ส่งผลให้การเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิ ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเคเคพี ตราสาร
หนี้พลัส เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทั จัดการ ดังนั้น บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด จึง ไม่
มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของกองทุ นเปิ ดเคเคพี
ตราสารหนี้พลัส ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดาเนินงานของบริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุ น เกี ย รติ นาคิ น
ภัทร จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เกีย รติน าคิน ภัท ร จ ากัด เช่น เดีย วกั นกับ ที่บ ริษัท หลั กทรั พย์ จัดการกองทุ น เกียรติน าคิน ภัท ร จากัด ลงทุ นใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด จะจัดให้มีระบบงาน
ที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถื อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถอื หน่วยสามารถสอบถามข้ อ มู ล
ได้ที่ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 0-2305-9800
ในกรณีที่ผู้ ลงทุนต้องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติ ม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมู ลโครงการได้ที่ บริษัท หลักทรัพ ย์
จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้สนใจลงทุ นควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้ เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษทั จัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ควรขอดูบัตรประจาตัวของบุคคลดังกล่าวทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
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• ในกรณีหากกองทุนเปิ ดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส มีก ารลงทุนในต่างประเทศ กองทุ นจะทาการป้องกัน ความเสี่ย งจากอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด
• ในกรณีที่กองทุนเปิ ดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ไม่สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาสั่งไว้
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อ มูล ที่อาจมีผ ลต่อ การตัด สินใจลงทุน เช่น การทาธุ รกรรมกับบุ คคลที่เกี่ ยวข้ องได้ที่ สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงาน และ/หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องได้ โดย
จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุน ดั ง กล่ า ว
ให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษทั จัดการจะสามารถกากับ และดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนั ก งาน และ/หรือ บุค คลที่
เกี่ยวข้องได้
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและดาเนินการใช้สิ ทธิออกเสียงได้ ที่บริษัทจัดการ โดยวิธีที่บริษั ท
จัดการเปิ ดเผยไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• บริษัทจั ดการและ/หรือผู้สนั บสนุน การขายหรือ รับซื้อ คืนที่บ ริษัทจั ดการแต่งตั้ง อาจพิ จารณาขอข้อ มูลเอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับผูล้ งทุน ตามค าจ ากัด ความ
ของกฎหมายหรือตามทีห่ น่วยงานทีม่ ีอานาจกาหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นไป
ตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ ยวข้อง หรือเพื่ อให้เป็ นไปตาม
แนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้ ีอานาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนมีหน้าทีต่ ้องทาความรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence:
CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC)
และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บัติ
ของกฎหมายที่ เกี่ย วข้ องกั บการฟอกเงิน ดังกล่า ว บริษัท จัด การและ/หรือผู้ สนั บสนุน การขายหรื อรั บซื้อ คืน จาเป็ นต้อ ง
ดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมู ล
ลูกค้าให้เป็ นปั จจุบันเป็ นระยะๆ รวมทั้งการดาเนินการอืน่ ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
• กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยผู้ถื อ
หน่วยหรือผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ https://am.kkpfg.com
• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัท จัดการเพิ่มเติม ตั้ งแต่วันท าการที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยบริษั ทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รั บเปิ ดบัญ ชีกองทุ น
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/
หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวัน ที่
บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษทั จัดการได้ตามปกติ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน ที่
ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงิน ทุน ของผู้ ถือ หน่ว ย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
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• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็ นการแยกความเป็ นนิติบคุ คลของกองทุน กองทุนนี้ยงั คงเป็ นนิติบคุ คลเดียวเท่า นั้ น การแบ่ง
หน่วยลงทุนออกเป็ นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกั นตาม
ชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสั ญ ญาข้อ ตกลง
หรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ ังไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่ ง หน่ วยลงทุ นออกเป็ น
ชนิดต่าง ๆ จะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัท จัดการจะแจ้งรายละเอีย ดการ ให้บริการดังกล่า ว
ล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับ ซื้อ คื น ที่ใ ช้ใ น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการทีเ่ กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจได้ รั บ เงิ น
คืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันส่วนทีจ่ ดั สรรเข้ากองทุนรวม และอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้า กว่ า
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทั ประกันชีวติ และบริษัทจัดการ ซึ่งผลการดาเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่
กับฐานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทประกัน ชีวิตและบริษัท จัดการ รวมถึ ง บริษัทประกัน ชีวิตและบริษั ท
จัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์
• เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีขอ้ กาหนด เงื่อนไข และวิธปี ฏิบัติ สิทธิประโยชน์ต่างๆ แตกต่างไปจากการซื้อ
ขายกองทุน เพีย งอย่า งเดีย ว ทั้ง นี้ ขึ้น อยู่กั บเงื่อ นไขที่ บริษั ทจัด การ และบริษัท ประกั นชีวิ ตกาหนด ผู้ลงทุนจึ งต้องศึกษา
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนนั้นให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอี ย ดเงื่ อ นไข
ของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอาประกันภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายกรมธรรม์ ข้อมูลผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการ
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หนังสือชีช้ วนของกองทุนและข้อมูลกองทุ นที่ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่บริษัทประกันชีวติ
โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจก่อนตัดสินใจทุกครัง้
• เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุ นของกองทุน
นั้น ๆ โดยกองทุนรวมไม่ได้ค้าประกันทัง้ เงินลงทุ น และผลตอบแทนให้กบั ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซอื้ กรมธรรม์ประกั นชี วิต
ควบการลงทุนในทุกกรณี เงิน ค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมอาจอาจมี มูลค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงเปลี่ยนแปลงตามผลการดาเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทีซ่ ื้ อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน
เลือกลงทุน โดยผู้ลงทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า
เงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
• ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่ว ยลงทุ น
ของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ แตกต่างกัน หรือ เงื่ อนไขที่บริษัทจัดการ
และบริษัทประกันชีวิตกาหนด
• หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีเรื่องต้องการร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัทประกัน ชีวิ ต ที่
ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการทีบ่ ริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงานทีม่ ีอานาจกาหนด
• ในการขอมติของผู้ เอาประกั นภัยที่เป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริ ษัทจัดการจะจัดส่ ง
ประเด็นในการขอมติและรายละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษทั ประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวติ จะส่งต่อให้แ ก่ ผู้ เอาประกั นภั ย ที่
เป็ นผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน และหลั งจากที่บ ริษัทประกันชีวิ ตได้รวบรวมมติข องผู้เอา
ประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษั ทจัดการทราบภายในระยะเวลาตามที่ตกลงกัน
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• ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดยติ ด ต่ อ
บริษัทประกันชีวิตทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธปี ฏิบั ติ ที่แ ตกต่ า ง
ไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
• กรณีผู้ลงทุนที่ซอื้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษทั ประกันชีวิตภายใน 5 วั น ทา
การนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นับ
รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดี ย วกับ ธุร กิจ การ
จัด การกองทุน รวม หรื อเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น และ/หรื อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่ น ได้ โดยมี วิ ธีก าร
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่บริษทั ประกันชีวติ กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกั นชีวติ ควบหน่วยลงทุน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรณีเป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
• ผู้ลงทุ นมี หน้า ที่ศึก ษากฎหมายภาษีอ ากรที่เกี่ย วข้อ งกับ การลงทุ นในกองทุนรวมเพื่ อการออม และที่ แก้ไขเปลี่ ยนแปลง
(ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนทีถ่ ูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนหรือการซือ้ และหรือขาย
คืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด หากการลงทุน
และหรือการซือ้ ขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องชาระคืนภาษี และหรือ มี
เบี้ยปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยอื่น ทั้งนี้บริ ษทั จัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยค่าภาษีที่ผู้ ล งทุ น
ถูกเรียกเก็บ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึน้ กับผูล้ งทุน
• ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออมอย่างต่อเนื่ องระยะยาวตามที่ก ฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากร
กาหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายภาษี อากร ผู้ ล งทุน ในหน่ว ย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ท าง
ภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและหรือ เบี้ย ปรั บตามประมวล
รัษฎากร
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนีพ้ ึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถอื หน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเี่ คยได้รับภายในกาหนดเวลา และหากการช าระคืน สิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
ด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะได้รับและภาระภาษีที่อาจเกิดขึน้ เมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะ
เป็ นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
• ผู้ลงทุนมีหน้าทีใ่ นการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด เพื่อการออมหมดสิ้ นไปหรื อเปลี่ ยนแปลงไป
และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเปลีย่ นแปลงไป และ/หรือ กรณี อื่น
ใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถอื หน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะเปิ ดเสนอขายหรือ รับ ค าสั่ง ซื้ อ/
สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชัว่ คราวหรื อ ถาวร
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่ า นทางเว็ บไซต์ ของบริษั ท
จัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจาเป็ นและสมควร และ/หรือเหตุสุดวิสยั บริษัทจัดการจะแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
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• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตั ด สิ นใจลงทุน รวมทั้ ง
สอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ทบี่ ริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับ ซื้อ คื นหน่ว ย
ลงทุนอื่นที่ได้รบั การแต่งตั้ง

สรุปข้อมูลกองทุนรวม
1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ชื่อ
ประเภทโครงการ

นโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล
อายุโครงการ
จานวนเงินทุนของโครงการ
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อแต่ละครัง้

มูลค่าขั้นต่าของการขายคืนแต่ละครั้ง

จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืนแต่ละครัง้

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
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KKP FIXED INCOME PLUS FUND (KKP PLUS FUND)
- กองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund)
- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
ไม่มี
ไม่กาหนดอายุโครงการ
42,500 ล้านบาท
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 1,000 บาท
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 1,000 บาท
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 10 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 10 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
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วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
20 ตุลาคม 2547
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม
23 พฤศจิกายน 2547
รอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลง หรือยกเว้น จานวนหรือมูลค่าขั้นตา่ ของการสั่งซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นตา่ ของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป มูลค่าหน่วยลงทุน/จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุน/จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตา่ (ถ้ามี)
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการ
จะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันก่อนวันดาเนินการดังกล่าว ณ สานักงานของบริษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง รวมถึงลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทาให้
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตา่ หรือจานวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตา่ ตามที่กาหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ จานวน
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุ นมี นโยบายที่ จะลงทุน ในตราสารหนี้ ภาครัฐ และบริษัท เอกชนที่มี ความมั่น คง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยกองทุ นจะดารงอายุ
ถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี โดยจะลงทุน ดังนี้
1. ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื ้น ฟู
และพัฒ นาระบบสถาบั นการเงิน หรือ รัฐ วิส าหกิ จหรือ ธนาคารที่ มีก ฎหมายเฉพาะจั ดตั้ งขึ ้น เป็น ผู้อ อก ผู้สั่ งจ่ าย ผู้รับ รอง ผู้ รับ อาวัล หรื อ
ผู้ค้าประกัน ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน รวมถึง เงินฝากในสถาบันการเงิน
2. ตราสารหนี้ภาคเอกชนโดย ณ วันที่ล งทุนหรือได้มา ตราสารดังกล่ าวได้รับ การจัด อันดับ ความน่ าเชื่อถือ ตั้งแต่ BBB+ ขึน้ ไป อย่างไร
ก็ดี หากต่อมาตราสารที่กองทุนลงทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ากว่า BBB+ กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ดงั กล่ า วอยู่ โดย
จะดารงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง ตามทีก่ าหนดใน
หัวข้ อประเภทของหลั กทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สิ นอื่ น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ที่จ ะลงทุน หรื อตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานัก งาน
คณะกรรมกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
4. กองทุ นจะไม่ล งทุ นในตราสารหนี้ ที่ ได้ รับอั นดั บ ความน่า เชื่อ ถือ ต่า กว่ าอั น ดั บที่ สามารถลงทุน ได้ (Non-investment grade) หรื อ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ (Unrated securities) ยกเว้น ในกรณีที่ ณ วันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้ นั้ นได้รั บ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ตอ่ มาตราสารหนี้ดงั กล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถื อ
ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนีด้ ังกล่าวอยู่ โดยจะดารงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. กองทุนจะลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกัน ความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge) ของเงินต้ นและอัตรา
ดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันที่กองทุนลงทุนทัง้ หมด/หรือเกือบทั้งหมดโดย ณ ขณะใดขณะหนึง่ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ ยน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการทาสัญญาดังกล่าวได้
6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุ น (Efficient Portfolio Management) เฉพาะที่ เป็น ตราสารที่ มีสัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้า แฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี้
ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด (callable) หรือตราสารหนีท้ ี่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชาระหนี้คนื ก่อนกาหนด (puttable) โดยมี
การกาหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบีย้ ของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบีย้ อื่น และไม่มีการกาหนด
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอืน่ เพิ่มเติม
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7. กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือการทาธุ รกรรมการขายโดยมีสั ญญาซื้อคื น โดยเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
8. ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศอาจไม่ นับ
ช่วงระยะเวลาดังนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ
8.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
8.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
8.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนือ่ งจากได้รับคาสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อ มี ก ารโอนย้ า ย
กองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของกองทุน (Benchmark) คือ
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอัน ดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงิน น้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แ ก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

สัดส่วน
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอัน ดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงิน น้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แ ก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี

สัดส่วน
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนที่ กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ล งทุนทราบล่ วงหน้าอย่า งชัดเจนถึง วันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วั ด คาอธิบาย
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เกี่ยวกับตั วชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้ วัดดังกล่ าวผ่านการลงประกาศในเว็บ ไซต์ของบริษัทจัด การ ภายในเวลาที่ ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุ น และ/หรื อ
ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชีว้ ัดไม่ได้จัดทาหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษั ทบริ ษั ทจั ดการ
จะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็ บไซต์ข องบริษั ทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ดังนัน้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอั ตราแลกเปลี่ ย น
(Hedge) ของเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันที่กองทุนลงทุนทั้งหมด/หรือเกือบทัง้ หมดโดย ณ ขณะใดขณะหนึ่งกองทุน จะ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อ ยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนเงินลงทุนในต่ างประเทศ โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดั งกล่าว จะเป็ น
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ ื้อขายนอกศูนย์ซอื้ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Over-the-Counter derivatives)
2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 4 ชนิด ดังนี้
รายละเอียดแต่ละ
ชื่อย่อ
คาอธิบายเพิ่มเติม
ชนิดหน่วยลงทุน
1. ชนิดทั่วไป
KKP PLUS
สาหรั บ ผู้ล งทุน ทั่ วไป และ/หรือ ผู้ ลงทุ นประเภทอื่ น ที่บ ริ ษัท จั ด การจะประกาศ
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
2. ชนิด F
KKP PLUS-F (เปิดชนิด สาหรับผู้ ลงทุ นที่เ ป็นกองทุ นรวม และ/หรือกองทุ นส่ว นบุค คลภายใต้ก ารจัด การ
หน่วยลงทุน ณ วันที่ 6 ของบริ ษั ท จัด การ และ/หรื อ ผู้ ล งทุ นประเภทอื่ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การจะประกาศ
มีนาคม 2562)
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
3. ชนิดเพื่อการออม KKP PLUS-SSF
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ตอ้ งการลงทุน และจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติ
(เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้
1 พฤศจิกายน 2564
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้นไป)
กาหนด
4. ชนิด M
KKP PLUS-M
สาหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีซอื้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
(เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ ซื้อคืนที่บริษัทจัดการอนุญาต ซึ่งให้บริการกาหนดแผนจัดสรรการลงทุนและ/หรือ
16 ธันวาคม 2565
กาหนดกลยุทธ์การลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษทั จัดการจะประกาศ
เป็นต้นไป)
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผู้ลงทุน โดยบริษั ทจั ดการจะแจ้ งและ/
หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิ ท ธิ
แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้มขี ้อความดังกล่ า วที่ส านั ก งาน
ของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ รวมทั้งขอสงวนสิ ทธิ ที่ จ ะเปิด
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ให้บริการการแบ่งชนิด หน่วยลงทุ น /หรือเปิ ดขายหน่ว ยลงทุนชนิ ดอื่นเพิ่มเติมในภายหลังได้ โดยจะปฏิบัติ ตามแนวทางที่สานัก งาน ก.ล.ต.
กาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรื อ ถาว ร
หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุน ในหน่ว ย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็
ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปิดเสนอขายหรือรับคาสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลั ง จากปิ ดรั บ ค าสั่ งซื้ อ /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือ ถาวร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจาเป็นและสมควร และ/หรือเหตุสุดวิสั ย
บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ลงทุนควรทาความเข้าใจก่อนการลงทุน ดังนี้
▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนทีต่ นถือ ทั้งนี้
ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไป
ตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบคุ คลเดียวเท่านั้น การแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีตอ่ บุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดย
ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิตกิ รรมอื่น
▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจะแบ่งตามลักษณะที่สานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ดาเนินการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้
ถือหน่วยลงทุน ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล อัตราผลประโยชน์ตอบแทนทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน อัตราผลประโยชน์ตอบแทนทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน กรณีเงินที่รับโอนจาก
กองทุนสารองเลี้ยงชีพหรือเงินดังกล่าวพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น กรณีอื่นใดตามทีไ่ ด้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวสามารถปฏิบัตไิ ด้จริงและได้คานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะได้รับแล้ว ดังนั้นการแบ่งหน่วยลงทุนเป็น
หลายชนิด ในบางกรณีจะทาให้ มูลค่าทรัพย์สิน และหรือ ผลการดาเนินงาน ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน และหรือหน้าทีใ่ นการ
ชาระภาษีอากร ของผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ ังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะ
เป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีอ่ าจมีความ
ต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะ
ประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
3. ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนทีม่ ีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยกองทุนจะดารงอายุถัวเฉลี่ย
แบบถ่วงน้าหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี โดยตราสารหนี้ภาคเอกชน ณ วันที่ลงทุน ต้องได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ BBB+ ขึน้ ไป
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การลงทุ น ในสั ญญาซื้อ ขายล่ว งหน้ าหรื อตราสารที่ มีลัก ษณะของสั ญญาซื้อ ขายล่ว งหน้ าแฝงที่ มิไ ด้มีวั ตถุ ป ระสงค์เพื่ อ
การลดความเสี่ยง
กองทุนอาจจะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มไิ ด้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ย งหรื อ ตราสารที่ มีสั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้า แฝง
กองทุนมีการกาหนดอัตราส่วนการลงทุนของตราสารดังกล่าว โดย net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ต้อ งไม่ เกิ น 100% ของ
NAV ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศกาหนด ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับสภาวะตลาดและแนวโน้มทางเศรษฐกิ จ และจะ
ดาเนินการติดตามการจัดการลงทุนให้เป็นไปตามขอบเขตที่กาหนดไว้ การมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีผลดีและผลเสียต่อกองทุนก็ได้ ใน
กรณีที่มีผลลบต่อกองทุน เช่ น ความผันผวนของราคาหลั กทรัพย์อ้างอิง หรือการคาดการณ์ของกองทุนออกมาในทางไม่สอดคล้องกับสภาวะ
ตลาดที่เกิดขึน้ จริง จึงอาจจะส่งผลให้กองทุนขาดทุนได้
4. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน
กาไรส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain) ในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยทาการขายคืนมีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ผู้ถือหน่วยทาการซื้อกองทุน
5. จานวนเงินทุนโครงการล่าสุด
กองทุนนี้มีจานวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 42,500 ล้านบาท
บริษั ทจั ดการขอสงวนสิท ธิในการพิ จารณาเพิ่ม จานวนเงิ นทุ นของโครงการ โดยเป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ และขั้ นตอนการดาเนิน การ
ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. รอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
7. ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
▪ ความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งกองทุนนาเงินของลูกค้าไปลงทุน หรือกรณีที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย/
นโยบายภาครัฐของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่งอาจทาให้ลูกค้าไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเท่า ทีค่ าดหวัง (โปรดศึกษาความเสี่ยง
เพิ่มเติมตามทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง)
▪ กรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนีอ้ าจมีความเสี่ยงทีท่ างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ ที่ ไม่ ป กติ
ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
▪ กรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่ก องทุน ไป
ลงทุน
▪ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนอาจมีความเสี่ยงมาก
ว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
▪ ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ใช่สงิ่
เดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัด การจะใช้ข้อมูลในอดีตในการคานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์
(absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรทีส่ ัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง ( underlying)
และทรัพย์สินที่ต้ องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เ ป็นไปตามข้อมูล ในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าท าสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PLUS-SSF)
▪ ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PLUS-SSF) ต้องลงทุนต่อเนือ่ งระยะยาวตามทีก่ ฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวล
รัษฎากรกาหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สามารถนาหน่วยลงทุ นไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ น
ประกันได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
▪ ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PLUS-SSF) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขและวิธีการที่กาหนดไว้ ใ น
กฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่ อนไขการลงทุน
และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาทีก่ ฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้ อ งช าระเงิ นเพิ่ มและ
หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
8. การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด้มีคาสั่งขายคืนหน่ว ยลงทุน ของกองทุ น
เปิดไว้แล้วได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อ ทรั พ ย์ สิ น
ของกองทุนรวมเปิด ได้อย่ างสมเหตุส มผล หรือมีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ ได้รับช าระเงิ นจากหลักทรัพย์ห รือทรัพ ย์สินที่ ลงทุน ไว้ตาม
กาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วั น
ทาการนั บแต่วั นที่ผู้ถื อหน่วยลงทุน มีคาสั่ง ขายคืน หน่วยลงทุน นั้น เว้น แต่ได้ รับการผ่ อนผัน จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่า น
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายละเอียดโครงการและข้อผูกพัน)
9. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งทีร่ บั ไว้แล้ว และการไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ดังนี้
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มถี ิ่ น ฐาน
อยู่ในสหรัฐอเมริ กา หรือบุ คคลซึ่ง โดยปกติมีถิ่ นที่ อยู่ใ นสหรัฐอเมริ กา รวมถึ งกองทรัพย์ สินของบุ คคลดั งกล่ าวและบริษัท หรื อ
ห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุ น
หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชือ่ เสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน
บริษั ทจัด การอาจไม่ข าย ไม่รับ ซื้อคื น หรือไม่รับ สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน ตามคาสั่งซื้ อ ค าสั่งขายคื นหรือค าสั่ง สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น
ที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ
▪ ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื้ ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
▪ กรณีมีเ หตุจาเป็นโดยความเห็นชอบจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ (ให้ กระทาได้ไม่เ กิน 1 วัน ทาการ เว้นแต่ ได้รับ ผ่อนผัน จากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.)
- มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- มีเหตุจาเป็นอืน่ ใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
▪ เป็นการไม่ข ายหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ หน่วยลงทุน ที่รับ ไว้แล้ว หรือ เป็นการหยุ ดรับค าสั่งซื้ อหน่ว ยลงทุ น แก่ ผู้ลงทุ นเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
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1. การกระทาที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้อ งกันและปราบปราม การ
ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็นการปฏิบัติตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
▪ อยู่ ในระหว่า งด าเนิน การเปลี่ย นให้ บ ริษั ท จัด การกองทุ น รวมรายอื่ นเข้า บริห ารจัด การกองทุ น รวมภายใต้ก ารจั ดการของตน
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุ นได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่ว น
บุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเี่ ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้ จัดการ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
▪ กรณีอยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่ อโดยสุ จ ริ ต
และสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถื อ หน่ว ย
ลงทุนโดยรวม
การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทมี่ ีความจาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการอาจหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว
ตามระยะเวลาที่สานักงานประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน
10. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV ของมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการ จากช่องทางใดช่องทางหนึง่ หรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้
1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com และ/หรือ
2) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ัดขึน้ โดยสมาคม (NAV Center)
11. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2305-9800
2. เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ https://am.kkpfg.com
3. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองทุนเปิ ดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส จะนาเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ตามนโยบายการลงทุนทีก่ าหนดไว้ โดยตราสารหนี้
ที่ลงทุนจัดเป็นตราสารที่มีความมั่นคงสูงโดยเน้นลงทุนในตราสารที่อยู่ในอันดับ Investment Grade เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ ดีอ ย่ า งสม่า เสมอ
และมีสภาพคล่องสูง แม้กองทุนนีจ้ ะมีความเสี่ยงของกองทุนอยู่ในระดับตา่ อย่างไรก็ตามกองทุนก็อาจมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
ประเภทของความเสี่ยงที่ผลู้ งทุนควรทราบ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ ยงจ ากการ บริ ห ารก ารลงทุ น แบ บมุ่ งหวั ง ใ ห้ ผ ล กองทุนมีการควบคุมอัตราส่วนของแต่ละอุตสาหกรรม และแต่ละ
ประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี้ ัด (Active management risk)
รายบริษัทให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุน
ความเสี่ยงจากการที่การตัด สินใจลงทุน การวิเคราะห์ห ลักทรัพย์ หรื อ
กลยุท ธ์ก ารลงทุ นของผู้ จัด การกองทุ นอาจท าให้ผ ลตอบแทนของ
กองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สู ง
กว่าดัชนีชี้วัดได้
ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัด ชาระหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ ย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชาระหนี้
ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ของ ผู้ออกตราสารในกองทุน บริษัทจัดจะพิจารณาลงทุนในตรา
คือ ความเสี่ย งจากการที่ผู้อ อกตราสารหรือ ผู้ค้ าประกั นตราสารที่ สารหนี้ที่ มีคุณภาพ มีความมั่นคงและมีอันดั บความน่าเชื่อถื อ
กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชาระเงินหรือไม่ส ามารถชาระคืนเงินต้ น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และดอกเบี้ยได้ตามทีก่ าหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ความ กองทุน จะท าการวิ เคราะห์และพิ จารณาความน่าเชื่อถื อของผู้
เสี่ย งจากความสามารถในการบริห ารธุรกิ จ ของผู้ ออกตราสาร เช่ น ออก ตราสาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในตราสาร
ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น
หนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment
Grade จากสถาบัน จัดอันดับ ความน่าเชื่ อถือที่ได้รับ การยอมรั บ
จากส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง มีค วามเสี่ ยงในเรื่ อ ง
ความสามารถในการชาระหนี้ต่า และมีความมั่นคงสูง จึงมีความ
เสี่ยงในเรื่องดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ตา่
ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) ซึ่ ง เกิ ด บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือ ง
จากการเปลี่ย นแปลงภายในประเทศ อาทิ การเปลี่ ยนแปลงทาง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจั ย พื้ นฐาน
การเมือ ง การเปลี่ ยนแปลงนโยบาย หรือความผั นผวนของสภาวะ ต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมิ น ความ
เศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย และ การทาธุรกรรมทาง เสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้ นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงใน
เงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้
ส่วนของ Country Risk ลงได้บ้าง
ความเสี่ ย งจาก ข้ อ จ ากั ด การ น าเงิ น ล งทุ น ก ลั บ ปร ะเท ศ กองทุนจะมีการวิเคราะห์ และพิจ ารณาปั จจัยที่จ ะมีผลกระทบต่ อ
(Repatriation risk) เนื่องจากกองทุนนีอ้ าจมีการลงทุนในต่างประเทศ ความสามารถในการนาเงินลงทุนกลับของประเทศที่เข้ าลงทุนอย่าง
บางส่วน จึงมี ความเสี่ยงที่เ กิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่ รอบคอบ โดยจะติ ด ตามสถานการณ์ การเปลี่ ย นแปลงทาง
กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในต่างประเทศ การเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนอย่า ง
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับ ใกล้ชิด
เข้าประเทศได้ หรือ สาเหตุอื่นใดอั นทาให้ ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตรง
ตามกาหนด หรือ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลา
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผลู้ งทุนควรทราบ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
นอกจากบ ริ ษั ท จั ด การจะพิ จารณ าลงทุ นต ราสารห นี้ ที่ มี
คือ ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ คุณภาพ มี ความมั่นคงและมีอัน ดับความน่าเชื่อถือ แล้ว บริษั ท
ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ
จัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูง รวมถึงจะ
ด ารงสภ าพค ล่ อ ง ให้ เป็ น ไป ตามหลั กเกณ ฑ์ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากราคา หรื อ กองทุนจะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปริ มาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ ม หรือลดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิ จ สูง และกองทุน จะท าการวิเ คราะห์ถึ งปั จจัย ต่า งๆ อั นอาจส่ งผล
การเมือง ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของ กระทบต่อการปรับตัวของราคา หรือผลตอบแทนของตราสาร และ
นักลงทุน รวมถึงความเสี่ย งจากความผันผวนของดอกเบี้ย ( Interest อัตราดอกเบี้ ยอย่ างสม่าเสมอ และต่อ เนื่อ งจึง ทาให้ก องทุ นนี้ มี
Rate Risk) อั นเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงข องอั ต ราดอกเบี้ ยใน ความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ตา่
ท้องตลาด ซึ่งจะมี ผลให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนถื ออยู่เกิดความผั น
ผวนได้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
แม้อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงด้านนี้ได้ทั้งหมด แต่บริษั ท
(Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลี่ ย นแปลง/ จัดการสามารถลดความเสี่ยงด้านนีใ้ ห้ลดลงได้โดยการคอยติดตาม
ความผันผวนของของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดที่ วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อราคาของตรา
ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารหนี้ทลี่ งทุน และโดยปกติตราสารหนี้ สารนั้นอย่างสม่าเสมอ
ที่มีอายุคงเหลือหรืออายุตราสารยิ่ง ยาวนานเท่าไร ผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงของอั ตราดอกเบี้ ย /ผลตอบแทนก็จ ะยิ่ง มีผ ลกระทบ
มาก และย่อมส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารหนี้มากขึนเช่
้ นกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk)
กองทุ น อาจลงทุ น ใน หรื อ มี ไว้ ซึ่ ง สั ญ ญ าซื้ อขายล่ วงหน้ า
เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ดั ง นั้น การ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ลงทุนอาจจะต้องประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัน จะ หรือ ส านั ก งาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรื อ
ทาให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตาม
เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุน จะบริห ารความเสี่ ยงด้วยการพิจ ารณาคั ดเลือ กการท า
(Leverage risk) กองทุ น จะมี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ย งด้ า นอั ต รา ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
แลกเปลี่ยนในส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนอาจพลาด
โอกาสในการรับผลตอบแทนเพิ่มขึ ้นจากการลงทุนที่กองทุนไปลงทุ น
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ย นไม่เป็น ไปตามที่
คาดการณ์ไว้
ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนจัดให้มเี ครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม สาหรับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
1. KKP PLUS
2. KKP PLUS-F
3. KKP PLUS-SSF
4. KKP PLUS-M
โดยมีรายละเอียดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น ดังต่อไปนี้
• เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม
- เครื่องมือการกาหนดให้ผู้ลงทุนเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จา่ ย
- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการใน
หัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมืออย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัดและสถานการณ์ ที่
เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อ นไข
ที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มกี ารใช้เครื่องมือนั้น ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีทกี่ องทุนมีการรับคาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใน
แต่ละวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามวิธีการคานวณที่บริษั ท
จัดการกาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด threshold ข้างต้นตามทีบ่ ริษัทจัดการเห็นเหมาะสม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอั ต รา
Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถื อ ครอง
หน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีท้ างเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่ นที่
บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ เกิ น
อัตราสูงสุดที่กาหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับ
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เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควรโดยจะไม่ต่ากว่า
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครอง ที่กาหนดในโครงการ โดยบริษทั จัดการจะ
เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือ่ นไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถื อ
ครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการ
ใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรีย กเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยพิ จารณาจากปัจ จัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่ กองทุนรวมลงทุนและหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สิน และหรือค่าธรรมเนี ยมการซื้อขาย (commission) และหรือค่า ธรรมเนียมธนาคาร และหรือ ภาษีและหรืออากรแสตมป์ ที่
เกี่ยวข้อง และหรือ bid-ask spread และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้ ง นี้
บริษัทจั ดการอาจพิจ ารณาใช้ข้อมูล ประมาณการภายใต้ ข้อเท็จ จริงที่มี อยู่และหรือสมมติฐ านและหรือการประเมิ นจากปัจจัย ที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิ น
สุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียม
การซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถ
ใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่ นได้
4. ในกรณี ที่มีก ารใช้เ ครื่องมื อ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่ เรียกเก็บได้ จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่ าจเกิดขึนกั
้ บผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่ อ งมื อ นี้
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
-

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (Swing Pricing)

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ: Full swing pricing หรือ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบนั บริษัท จัดการจะดาเนิน การในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ ใ ช้ ดุล พิ นิจ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงือ่ นไข ข้อจากัด
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรื อ กรณีมี ก าร
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถื อหน่ว ยลงทุ นทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริ ษัทจัด การเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือ ชนิด หนึ่ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือ่ นไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมื อนั้น ๆ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรื อ
แนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษทั จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ค่าธรรมเนียมการ
ซื้อขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรื อความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิ น และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาด
ทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุ น
และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษีและหรืออากร
แสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจั ย
อื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริง
ที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือ สภาวะตลาดของทรัพย์สิ นที่ลงทุน และหรื อสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่ งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุ น
ลงทุนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ ีอยู่และหรือสมมติฐานและหรื อ การประเมิ นจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราหรือเปลี่ยนแปลง swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะ
ปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่มกี ารใช้เครื่องมือ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การใช้เครื่องมื อ swing pricing ในวั นทาการนั้ น ทั้ งนี้ บริษั ทจัด การขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิน การใด ๆ ที่ไ ด้
ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เครื่อ งมือ swing pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้
นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
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การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มกี ารใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่ว ย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็นไปตามวิธีทบี่ ริษัทจัดการกาหนด
-

การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (anti-dilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบนั บริษัท จัดการจะดาเนิน การในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ ใ ช้ ดุล พิ นิจ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงือ่ นไข ข้อจากัด
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรื อ กรณีมี ก าร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถื อหน่ว ยลงทุ นทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริ ษัทจัด การเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือ ชนิด หนึ่ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือ่ นไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทั จัดการกาหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ ประกาศและหรื อแนวทางปฏิบั ติของส านักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษั ทจัดการลงทุน และหรื อ
หน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี้ การกาหนด ADLs factor จะคานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้ อ หรื อ ขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร
และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินทีล่ ดลงจากปกติ และหรือ ผลกระทบด้า น
ราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO
เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จา่ ยอื่ น
ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ที่ ก องทุน
รวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ ีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงือ่ นไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. การกาหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัท จั ดการจะ
คานึงถึงปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพคล่องของกองทุน ได้แ ก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุ น และหรือสภาวะตลาดของ
ทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผล
ต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้ อ เท็ จจริ งที่ มีอ ยู่
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และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงือ่ นไข ณ
ขณะนั้น ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ย งสภาพ
คล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการ
ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่มกี ารใช้เครื่องมือ
ADLs และบริษั ทจัดการจะนายอดซื้อหน่วยลงทุนดัง กล่าวไปใช้ในการพิ จารณาและหรือตัด สินใจเรื่อ งต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อ งกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนินการหรือตัดสินใจ
ไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของ
วันทาการนั้ นไม่ส ามารถเรีย กเก็บ เงินได้ และรายการซื้อหน่วยลงทุน ที่ชาระด้ว ยเช็ค ที่เรียกเก็บไม่ได้นั้ น ไม่ ได้รับ การจั ดสรรหน่ว ย
ลงทุน ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ทที่ ารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรื อ
ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษทั กาหนดไว้ รวมถึ ง บริ ษั ทจั ดการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะ
รายที่ทารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางทีบ่ ริษทั จัดการจะกาหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุด
ที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่ ว นข้ อ มูล กองทุนรวมหรื อ ผ่ า นทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. การเรียกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการทีม่ ีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch
in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็นไปตามวิธีทบี่ ริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
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4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้ จะนากลับเข้า กองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้ เครื่องมือนี้มีวั ตถุประสงค์เพื่ อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ กับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มวี ัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทน
ให้กองทุนแต่อย่างใด
• การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 2% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา : 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
1. ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบนั บริษัท จัดการจะดาเนิน การในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ ใ ช้ ดุล พิ นิจ
พิจารณาเลื อกใช้เครื่อ งมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็นและหรื อตามการประเมินว่า สมควรภายใต้เงื่อนไข
ข้อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมื อเหล่ า นี้ และหรื อ
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึง่ ๆ อาจ
มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขทีใ่ ช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มกี ารใช้เครื่องมือนั้น ๆ
2. เนื่องจากการแสดงข้อมูลใน “ระบบบริหารจัดการกองทุนรวม” ของสานักงาน ก.ล.ต. (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565) สามารถแสดงข้อมูล
ได้เพียง “เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : ….% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้อ งแจ้ง บริ ษัท จัด การ
ล่วงหน้าเป็น เวลา: …วันท าการ" แต่เงื่ อนไขที่บริษั ทจัด การก าหนด สาหรับการใช้ notice period นี้ คือ “เมื่อบริษัท จัดการจะใช้
เครื่อ งมือ Notice Period นี้ในแต่ล ะครั้ง บริษั ทจัด การขอสงวนสิ ทธิที่จ ะประกาศใช้เงื่ อนไขเกี่ย วกับสั ดส่ว น (ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ หรือหลาย
เงื่อนไขพร้อมกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
- กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าตัง้ แต่ 2% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แต่น้อยกว่า 5% ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น
สุทธิ: จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทาการ
- กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าตัง้ แต่ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ น
เวลา 5 วันทาการ”
3. เมื่อบริษัทจัดการจะใช้เครื่องมือ Notice Period นี้ในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศใช้เงือ่ นไขเกี่ยวกับสัดส่วน (ร้อย
ละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ เงื่อนไขใดเงื่ อ นไข
หนึ่งหรือหลายเงื่อนไขพร้อมกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
- กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าตัง้ แต่ 2% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แต่น้อยกว่า 5% ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น
สุทธิ: จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทาการ
- กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าตัง้ แต่ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ น
เวลา 5 วันทาการ
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4. สัดส่วน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นไปตามวิธีการคานวณทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. กรณีที่ 1: ในกรณีสถานการณ์ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนและเข้าเงือ่ นไขการใช้ notice period ตามรายละเอี ย ดใน
หัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมข้างต้น บริษัทจัดการอาจกาหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไข Notice period เว้ น แต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็นอย่างอืน่ ได้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
กรณีที่ 2: ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดของการ
ขายคืนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งปฏิบัตติ ามเงื่อนไข Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษั ท
จัดการกาหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครั้งนัน้ ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่ ริ ษั ท
จัดการกาหนด โดยรายละเอี ยด Notice period ในกรณีที่ 2 นี้ อาจแตกต่างจากกรณีที่ 1 ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบี ยบและหรื อ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัตขิ องสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานทีม่ ีอานาจอื่น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นเหมาะสม
2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ โดยในกรณีทมี่ ีการใช้ Notice period
และมีเหตุที่ทาให้ต้องใช้เครื่องมืออืน่ ด้วย แนวทางในการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจัดการจะปฏิบัตกิ ับคาสั่งที่ ได้ จาก Notice
period นั้นเช่นเดียวกับคาสั่งทีไ่ ด้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย และหากจะปฏิบัตเิ ป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะประกาศแนวทางอื่ น
เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบี ย บและหรื อ ประกาศ
และหรือแนวทางปฏิบัตขิ องสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มอี านาจอื่น
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทาให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะปฏิ บั ติกั บ คาสั่ ง ที่ ได้จ าก
Notice period นั้นเช่นเดียวกับคาสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่ ว มกั บ
เครื่องมืออื่น ได้แก่ การกาหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (Liquidity Fee) การปรั บ มู ล ค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณทีส่ ะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing) การเพิ่มค่าธรรมเนีย มการซื้ อ
ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs) การกาหนดเพดานการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption
Gate) การดาเนินการในกรณีทผี่ ู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้หรือตราสารที่ลงทุนขาดสภาพคล่ อ งหรื อ ไม่
สามารถขยายได้ดว้ ยราคาที่เหมาะสม (Side pocket) การระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) และเครื่ อ งมื อการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุนที่ มีระบุในรายละเอียดโครงการและหรือหนังสือชี้ชวนกองทุน นี้ และหรื อ
เครื่องมืออื่น ๆ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลง Notice period ได้ตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควร ซึ่ ง จะปรั บ เพิ่ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงไม่เกิน Notice period สูงสุดทีก่ าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษทั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
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1. Notice period อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มกี ารใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด และ
หรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อ สภาพคล่ อ งของ
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ ีอยู่แ ละหรื อ สมมติ ฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ : 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 21 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบนั บริษัท จัดการจะดาเนิน การในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ ใ ช้ ดุล พิ นิจ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงือ่ นไข ข้อจากัด
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรื อ กรณีมี ก าร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถื อหน่ว ยลงทุ นทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริ ษัทจัด การเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือ ชนิด หนึ่ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือ่ นไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ขั้ นต่า ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการ
คานวณที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัด การจะก าหนด Gate period สูงสุดไม่ เกิน 21 วัน ทาการ ในแต่ละ 90 วัน ตามรายละเอียดวิธีก ารคานวณที่บริษั ทจัดการ
กาหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงือ่ นไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ที่ไม่ป กติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี
ค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มู ล ค่ า
การซื้อ หน่ว ยลงทุ น (subscription) บวก มู ลค่าการสับ เปลี่ย นหน่ว ยลงทุ นเข้า (switch in) หั กด้วยมูลค่า การขายคืน หน่วยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
คาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่า
กว่า Redemption Gate ขั้นตา่ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
6. คาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนออกส่วนที่ เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป
รวมกับคาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลัง ของคาสั่ ง รั บ
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ซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการยกเลิกคาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ โดยหาก
จะเปิดให้ บริการดั งกล่าว บริษัทจัด การจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัด การหรือผ่ านทางช่ องทางอื่ นที่บริษั ทจัดการ
กาหนด
7. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
8. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรั บเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัต รา Gate threshold และหรือ Gate period ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขั้นตา่ และหรือไม่เกิน Gate period ที่ระบุในโครงการ ทั้ ง นี้
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็นไปตามวิธีที่บริษทั จัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จะเปลี่ ย นแปลงแนวทางด าเนิน การระหว่า งการท า Redemption Gate กรณี ที่ สถานการณ์ มี การ
เปลี่ยนแปลง เช่น การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออื่ นทดแทนหรือควบคู่กับ Redemption
Gate เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชักช้า กรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการทีม่ ีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมิน ว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้ อขายหน่วยลงทุน และหรือความผันผวน
ในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล่องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม และหรือเกิดการไถ่ถอน
ผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้ และหรือปัจจัยอืน่ ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลั กทรัพย์ ที่
กองทุนลงทุนอยู่ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจกาหนดเงือ่ นไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์
ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้
-

การดาเนินการในกรณีทผี่ ู้ออกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรือตราสารที่ ลงทุ นประสบปั ญ หา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ด้วยราคาทีส่ มเหตุสมผล (side pocket)
บริษั ทจัด การกองทุ นรวมจะปฏิบั ติตามประกาศสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และต ลาดหลัก ทรัพ ย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่ อผู้ลงทุน ทั่วไป กองทุนรวมเพื่ อผู้ลงทุนที่ มิใช่รายย่ อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุ น
ประเภทสถาบัน

-

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทาการ
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เว้นแต่จะได้รับ การผ่ อนผั นเวลาดังกล่าวจากส านัก งาน ก.ล.ต. โดยบริษั ทจัด การกองทุ นรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่ อโดยสุจริ ตและ
สมเหตุสมผลว่า จาเป็นต้ องระงับการซื้อ ขายหน่วยลงทุ นโดยได้รับความเห็ นชอบจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ กรณี เกิดเหตุต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคื นหน่ว ยลงทุน
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีทปี่ ระกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
กาหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ ับไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
(1) การกระทาที่เป็น ความผิดมู ลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงิ นตามกฎ หมายเกี่ย วกับการป้อ งกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่เป็นการปฏิบัติตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
2.อยู่ ใ นระหว่า งด าเนิ น การเปลี่ ย นให้ บ ริ ษั ทจั ด การกองทุ น รวมรายอื่ นเข้ าบริ ห ารจั ดการกองทุน รวมภา ยใต้ ก ารจั ด การของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่ ว นบุ คคล การ
เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญ ญา
ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
3.อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึง่ บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต
และสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคื นหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุน รวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่ว ย
ลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่ว ง ( interval
fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดาเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่ อ โดยสุ จริ ต และ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีท รัพย์สินคงเหลือ ที่ มี
คุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
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สิทธิและข้อจากัดของผู้ถือหน่วยลงทุน
1. เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจากัดสิทธิ
ผู้ถือหน่วยจะถูกจากั ดสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือ หน่วยลงทุ นถือหน่ว ยลงทุนเกิน ข้อจากัด การถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นั บ
คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพี ยงราย
เดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดในการใช้สิท ธิออกเสียงและข้อยกเว้น จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/
หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดสิทธิออกเสียงในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการที่ https://am.kkpfg.com
3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
1) กรณีสาหรับหน่วยลงทุนชนิดทัว่ ไป หน่วยลงทุนชนิด F และหน่วยลงทุนชนิด M
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
▪ ผู้โอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองทีส่ านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้
▪ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
▪ หลั งจากที่ ได้ รับค่ า ธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุ น จากผู้ โอนแล้ ว นายทะเบี ย นหน่ วยลงทุ น หรื อตั ว แทนจะส่ งมอบ
ใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษีพร้อมสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการอาจพิจ ารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่ มเติมวิธีการโอนหน่ว ยลงทุนโดยไม่ถือเป็น การแก้ไขโครงการ ทั้ งนี้ ในการดาเนินกา ร
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณี ที่
การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากั ดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลั กเกณฑ์เกี่ยวกั บ
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ อาจส่งผลกระทบต่ อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการ
กองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่ วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่ อ
รักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถ่ ือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นสาคัญ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดข้อ ก าหนดเพิ่ ม เติม ได้ใ น
รายละเอียดโครงการและข้อผูกพัน

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

หน้า 25

2) กรณีสาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลั ก เกณฑ์
หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บคุ คลอื่นหรือการจานาหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุ นชนิด
เพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกาหนด
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะโอนการลงทุน ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้ ทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังหน่วยลงทุน ชนิ ดเพื่ อ
การออม/กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการ หรือไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจั ด การ
ของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการจะดาเนินการโอนการลงทุน ในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/
กองทุนรวมเพื่อการออมนั้น ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับคาสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ เป็น ไปตามหลั ก เกณฑ์ หรื อ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง และ/หรือ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีการโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามหัวข้อ “การเลิกกองทุน” บริษัทจัดการจะด าเนิ นการ
โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ ที่มีความเสี่ยงในระดับตา่ สุดในขณะนั้น หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจัดการจะดาเนินการตามเงือ่ นไขที่ ร ะบุ
ไว้ในหัวข้อ “การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม”
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิทเี่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม
4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิใ นหน่วยลงทุน
ผู้บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันทาการซื้อขายหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
5. ช่องทางและวิธีการทีผ่ ู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บลจ.
ในหลักทรัพย์ของบริษทั ใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ http://am.kkpfg.com
6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้ งทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดังกล่าว
1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ
2) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ
3) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน (ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-4530)
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
7. ภูมิลาเนาเพื่อการวางหลักทรัพย์ สาหรับผู้ถอื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่า งอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษั ท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ อ้ งมีการวางทรัพย์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ รายชือ่ คณะกรรมการลงทุน และรายชือ่ ผู้จดั การลงทุน
▪ ข้อมูลบริษัทจัดการ :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2305-9800
โทรสาร 0-2305-9803-4

▪ ดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รปั ชั่น
▪ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การ
บริหารจัดการ :
(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
▪ จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้
การบริหารจัดการ :
(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
▪ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร :
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่

ได้รับการรับรอง CAC1
90,763.14 ล้านบาท

2) คณะผู้บริหาร ได้แก่

47 กองทุน

คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์
คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
คุณกุลนันท์ ซานไทโว
คุณอนุกูล ปิติชัยชาญ
คุณศุภโชค ศุภบัณฑิต
คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
คุณจุติมาส ศิวะมาศ
คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส
คุณอนุกูล ปิติชัยชาญ

คุณกษิดิษ ทองปลิว
▪ รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน : คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
1

(ประธานกรรมการ)
(กรรมการและกรรมการผู้จัดการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการผู้จัดการ)
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายจัดการลงทุน)
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ทีม Research)
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ)
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Asset Management
Operation)
(ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง)
(กรรมการผู้จัดการ)
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายจัดการลงทุน)

CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
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คุณจุติมาส ศิวะมาศ
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์

▪ รายชื่อผู้จัดการกองทุน :
1) คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA,
FRM (ผู้จัดการกองทุนหลัก)

2) คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี
(ผู้จัดการกองทุนหลัก)
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(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research)
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารกองทุนตราสาร
ทางเลือก)
คุณสุราช เซที
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
คุณธนัทฐา วัชรานุกูร
(ผู้อานวยการ ทีม Fund Specialist)
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ (ผู้อานวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทางเลือก)
คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์
(ผู้อานวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี)้
คุณสุทิน แซ่โง้ว
(ผู้อานวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
o ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท Investment Management,
Cass Business School
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA Charterholder
- Certified FRM
o ประสบการณ์การทางาน - ผู้อานวยการ งานลงทุนตราสารหนี้
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้จัด การกองทุนอาวุโส บลจ.ทหารไทย จากัด
- อดีตผู้จัดการลงทุนฝ่ ายบริหารเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้
- ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบีย้
และอัตราแลกเปลี่ยน
o ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- CFA Level 1
o ประสบการณ์การทางาน - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
สายงานจัดการลงทุน
o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตลาดเงิน
และกองทุนรวมตราสารหนี้
- ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
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3) คุณสิทธิเดชน์ เอี้ยวสกุล, CFA
(ผู้จัดการกองทุนหลัก)

4) คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์
(ผู้จัดการกองทุนรอง)

5) คุณสุราช เซที, CFA
(ผู้จัดการกองทุนรอง)

6) คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA
(ผู้จัดการกองทุนรอง)

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA Charterholder
o ประสบการณ์การทางาน - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
บลจ.แอสเซท พลัส จากัด
- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
บลจ.แอสเซท พลัส จากัด
- อดีตนักวิเคราะห์สินเชื่อกลุ่มธุรกิจญี่ป่ นุ ในประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด มหาชน
o หน้าที่ความรับผิดชอบ
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้
- ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบีย้ และ
อัตราแลกเปลี่ยน
- ปริญญาโท MSC in Finance and Management,
o ประวัติการศึกษา
University of Exeter
o ประสบการณ์การทางาน - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
o ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA charterholder
o ประสบการณ์การทางาน - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จากัด
o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
- ปริญญาโท MBA, The University of Chicago
o ประวัติการศึกษา
Graduate School of Business
- CFA charterholder
o ประสบการณ์การทางาน - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้จัดการกองทุน
o ประวัติการศึกษา
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บลจ. เมย์แบงค์ (ประเทศไทย)

o หน้าที่ความรับผิดชอบ
7) คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
(ผู้จัดการกองทุนรอง)

o ประวัติการศึกษา

8) คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
(ผู้จัดการกองทุนรอง)

o ประวัติการศึกษา

9) คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล,
CFA (ผู้จัดการกองทุนรอง)

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน

- ปริญญาโท MBA, National Institute of Development
Administration (NIDA)
- CFA level 1
o ประสบการณ์การทางาน - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้จัดการกองทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
- ปริญญาโท MSc Finance (International Program)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA Level 1
o ประสบการณ์การทางาน - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เอเชียเวลท์ จากัด
- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายลงทุน
บลจ. ธนชาต จากัด
- อดีตผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เกียรตินาคิน จากัด
- อดีตผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และสินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
- ปริญญาโท MS Finance
o ประวัติการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA charterholder
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10) คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์

o ประสบการณ์การทางาน - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.
ภัทร จากัด
- อดีตเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสี่ยงอาวุโส
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o ประวัติการศึกษา

(ผู้จัดการกองทุนรอง)

11) คุณยุทธพล ลาภละมูล , CFA
(ผู้จัดการกองทุนรอง)

12) คุณอลิสา กัมพลพันธ์
(ผู้จัดการกองทุนรอง)

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

o ประสบการณ์การทางาน - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.
ภัทร จากัด
o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และกองทุนรวมตราสารทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
o ประวัติการศึกษา
- Bachelor of Science in Business Administration,
California State University, Los Angeles
o ประสบการณ์การทางาน - อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
หัวหน้าฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหารเงิน
ลงทุน บล. ภัทร จากัด (มหาชน)
o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน
o ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel University
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o ประสบการณ์การทางาน - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล สายงานจัดการลงทุน บล.
เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
- อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จากัด
- อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
o หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ปริญญาโท MSc Finance
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o ประสบการณ์การทางาน - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการ
ลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร
- อดีตเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ฝ่ ายบริหารสินทรัพย์
บมจ. ผลิตไฟฟ้า
o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน

13) คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร
(ผู้จัดการกองทุนรอง)

o ประวัติการศึกษา

14) คุณณิชนันทน์ จงสวัสดิ์
(ผู้จัดการกองทุนรอง)

o ประวัติการศึกษา

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน

- ปริญญาโท Master of Management in
Finance มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
o ประสบการณ์การทางาน - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
- บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ Dealer
บลจ.บัวหลวง จากัด
- อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และสินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
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15) คุณภัทรา คงอรรถการ
(ผู้จัดการกองทุนรอง)

- ปริญญาตรี Finance and Banking
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA Level 2
o ประสบการณ์การทางาน - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- ผู้จัดการกองทุน APA Capital
- ผู้จัดการกองทุนตราสารต่างประเทศ
บลจ. ธนชาต/ ฝ่ ายลงทุน
- เจ้าหน้าที่ Investment Product Strategy
ฝ่ ายลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ตา่ งประเทศ
และ FX บลจ. เอ็มเอฟซี
o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และสินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
o ประวัติการศึกษา

2. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
• ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น 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)
กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

โทรศัพท์ : 0-2165-5555
โทรศัพท์ : 0-2359-0000
โทรศัพท์ : 0-2217-8888
โทรศัพท์ : 0-2658-8888
โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
โทรศัพท์ : 0-2695-5000
โทรศัพท์ : 0-2857-7799
โทรศัพท์ : 02-846-8649
โทรศัพท์ : 02-646-9650
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 : 02-638-5000, 02-287-6000
โทรศัพท์ : 0-2684-8888
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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จากัด

โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
โทรศัพท์ : 02-680-5000
โทรศัพท์ : 0-2205-7000
โทรศัพท์ : 0-2223-2288
โทรศัพท์ : 0-2862-9797
โทรศัพท์ : 0-2861-5508
โทรศัพท์ : 1394
โทรศัพท์ : 0-2648-1111
โทรศัพท์ : 0-2009-8888
โทรศัพท์ : 0-2618-1111
โทรศัพท์ : 02 626 7777, 02 626 7778
โทรศัพท์ : 02 026 6222
โทรศัพท์ : 02 026 5100
โทรศัพท์ : 02 796 0011
โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
โทรศัพท์ : 1240
โทรศัพท์ : 02-061-9621
โทรศัพท์ : 02-430-6543
โทรศัพท์ : 02-508 1567
โทรศัพท์ : 02-095-8999
โทรศัพท์ : 02 829 6600
Email: contact@dime.co.th

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสาหรับหน่วยลงทุนชนิด M
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2305-9559
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ รวมถึงช่องทางการบริ ก ารอื่ นที่บ ริ ษัทจั ดการก าหนด เช่ น
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริ ษั ท
จัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ หรือติดประกาศทีส่ านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิ ธีก ารอื่ นใดที่บ ริ ษัท จัดการ
กาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถ
ทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
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3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9807-9
4. ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-626-4530 โทรสาร : 02-626-4545-6
ทั้งนี้ นอกจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่กาหนดในสั ญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการ รักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย
5. รายชื่อผู้สอบบัญชี
นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล และ นายประสิทธิ์พร 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
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
1. ข้อกาหนดการซื้อ ขายคืน และสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัท จัด การแต่งตั้ ง
ตามรายชื่อผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในหัวข้อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม” หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมนี้ รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษทั จัดการกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุ คคล (และที่มีการแก้ไ ขเพิ่มเติม ) ในส่วนที่เ กี่ยวข้องกั บ
กองทุนรวม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ผู้ลงทุ น/ผู้ถื อหน่ วยลงทุน รับทราบนโยบายความเป็ นส่ว นตัว ของบริษัท (Privacy Notice) ที่ บริษั ทได้ แจ้งผ่ าน www.kkpfg.com/
dataprotection
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นทีจ่ ะมีการกาหนด
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมาย
หรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษทั จัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลั ก หรื อ กองทุ น
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคูส่ ัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มอี านาจ

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
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ร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ ก ารก่ อ
การร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุ นหลั ก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานทีม่ ีอานาจร้องขอ โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับ ทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะ
นาส่ง ข้อมูล ข้างต้ นและเอกสารอื่น ใด และ/หรื อตามที่บริษั ทจัด การร้อ งขอ ให้แก่ กองทุ นหลัก และ/หรือกองทุ นต่างประเทศ และ/หรื อ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น
และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่
บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามทีบ่ ริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่า งประเทศ
และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่า งป ระเทศ โดยผู้ ถื อ
หน่วยลงทุนรั บทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมู ลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดั งกล่า ว อาจไม่เพีย งพอตามที่ค ณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
▪

การเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการและ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน หน่ว ยลงทุ น ไว้
เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื้อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ โดยผู้ จ อง
ซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามทีบ่ ริษั ท
จัดการกาหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้
ประเภทของผู้ถอื หน่วยลงทุน/
เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชี*
ผู้สนใจลงทุน
กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล
▪ สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ซึ่งกรรมการผู้มีอานาจได้ลงนาม
และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว
▪ ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
▪ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนาม
รับรองความถูกต้อง
▪ หนังสือมอบอานาจในกรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้ มี
อานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้
▪ หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
กรณีบัญชีร่วม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่ว ยลงทุน แต่
(ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน) ละราย
* อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่ม เติม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
กาหนด
** การกาหนดให้ผู้ใช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกาหนด
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เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษทั จัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนั งสื อ
ชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษทั จัดการก่อนหน้าวันที่บริษทั จัดการไม่รับเปิดบัญชี ก องทุ น
เพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
▪ วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบพร้อมกั บ ใบคา
สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจลงทุน และ/หรือผู้จองซื้ อรวมถึงคู่มือภาษีเกี่ยวกับ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และบริษั ท
จัดการจะจัดให้มรี ายละเอียดโครงการและคู่มอื ภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัท
จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้สนใจลงทุนและ/หรือผู้จองซื้อสามารถขอรับหนัง สื อ ชี้ช วน
รายละเอียดโครงการ ใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ได้ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทุกวันในเวลาทาการ
▪ ระยะเวลาในการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษทั จัดการกาหนดได้ที่บริษทั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงช่องทางบริการอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เ น็ต เป็ น ต้น ได้ทุ กวั นท าการ
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PLUS-SSF)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราว
หรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรื อ เงื่ อนไข
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ โ ดยรวม
ของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปิดเสนอขายหรือรับคาสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่ว ยลงทุน ชนิ ดเพื่ อ
การออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่ว งหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีทเี่ กิดจากปัจจัย ที่ ควบคุม ไม่ ไ ด้
และ/หรือกรณีจาเป็นและสมควร และ/หรือเหตุสุดวิสัย บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคาสั่งขายคืน ในทุกวันทาการ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. ได้ที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษทั จัดการกาหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุน โดยชาระเงิ น
คืนให้ตามที่ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในคาขอเปิดบัญชีกองทุน
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ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PLUS-SSF)
หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีก ารที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมครัง้
แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กาหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
o กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :
ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น สามารถสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้ า กองทุ น นี้ (หรื อในกรณี ที่ ก องทุ น นี้ เป็ น “กองทุน ปลายทาง”)
ตามข้อกาหนดการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
o กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี้ (หรือในกรณีทกี่ องทุนนีเ้ ป็น “กองทุนต้นทาง”) ตามข้อกาหนด
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
กรณีลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PLUS-SSF)
o กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้ อก าหนดการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
o กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :
ในกรณี ที่ กองทุ นนี้ เป็ นกองทุน ต้น ทาง บริ ษัท จัด การขอสงวนสิ ทธิ เปิด รับ คาสั่ง สับ เปลี่ย นออกจากหน่ว ยลงทุ นชนิ ด
เพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็ นกองทุ นรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุ นชนิด เพื่อการออมภายใต้การจัดการ
และ/หรือกองทุน รวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่ อการออมภายใต้การบริห ารของบริษั ทจัด การอื่ น เท่า นั้น เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดาเนินการเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
ทั้งนี้ บริษัทจั ดการขอสงวนสิท ธิที่จะเปิดให้ ผู้ถือหน่วยท ารายการสับ เปลี่ย นระหว่ างชนิ ดหน่ว ยลงทุ นภายในกองทุนเดียวกั น
รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงือ่ นไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยนข้างต้น โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ส นใจลงทุน ทั่ว ไป
ทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูล เรื่องดังกล่า วที่สานักงานของบริษัทจั ดการ และ/หรื อสานักงานผู้ สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืน (ถ้ามี )
และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ ช่องทางการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- การลงทุนแบบต่อเนือ่ ง/สม่าเสมอ (เฉพาะการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก)
- ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
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▪ วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1) บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน:
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
อนึ่ง ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุน
แก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้สั่งซื้อ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุ นแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้
ผู้สนใจลงทุน/ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มขี ้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษทั จัดการ และส านั ก ง าน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ผู้สนใจลงทุน/ผู้ สั่งซื้อสามารถสั่ งซื้อหน่วยลงทุ น ขอรับหนังสื อชี้ชวน คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน เอกสารอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้องกับการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสารอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลา 8.30–16.00 น.
ในกรณีที่วันดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องมีคาสั่งให้เป็นวันหยุ ดทาการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็นวันทาการรับค า
สั่งซื้อหน่วยลงทุน (วันทาการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนการวันทาการเปิดขายหน่วยลงทุน เป็ น
วันทาการถัดไป
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้างต้นของวั นทาการซื้อขาย บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่ ว ยลงทุ นที่ คานวณได้
เมื่ อ สิ้ น วั น ท าการซื้ อ ขายห น่ ว ยลงทุ นนั้ น เป็ นเกณฑ์ ในการค าน วณ ราค าขายและจ าน วนหน่ วยลงทุ น ที่ ผู้ ซื้ อ จ ะได้ รั บ
หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษทั จัดการเปิดรับคาสั่ง ซือ้ หน่วยลงทุนหรือทารายการซื้ อ
หน่วยลงทุนนอกเหนือจากวัน และเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด หรือการท ารายการในวัน หยุด บริษัทจั ดการขอสงวนสิ ทธิถือเป็นการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุน
ที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายถัดไป หรือปฏิเสธการรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะไม่ดาเนินการซื้อหน่วยลงทุน ดังกล่ า ว หรื อ
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซื้อและการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจัดให้ มี
ข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
-

วิธีการซื้อและชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

(1) เมื่อผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยจะต้องจองซื้อเป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่ามูลค่าการสั่ ง ซื้ อขั้ น ต่า ตามที่บ ริ ษั ท
จัดการกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ผู้สั่งซื้อต้องกรอกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรื อ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชี
กองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชี โดยผู้สั่งซื้อสามารถชาระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น
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การชาระเป็นเงินสด บัตรเครดิต เงินโอน คาสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกั บ
สานักงานบริษัทจัดการ และ/หรือสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคาสั่งซื้อ เป็นต้น โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้ อ งลง
วันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ บริษัทจั ดการขอสงวนสิ ท ธิ ที่จ ะ
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(2) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้ อ ไม่ว่ า ด้ ว ย
เหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้สั่งซือ้ ทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่ว ยลงทุ นที่
คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการที่เรียกเก็บเงินได้ และ/หรือกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิ ท ธิ
ในการดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบทางโทรศัพท์
(3) เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการสั่ งซื้อหน่ วยลงทุน ตามที่ บริษัทจัด การกาหนด รวมถึงชุด คาขอเปิ ดบัญชีก องทุน (กรณียัง ไม่เคยเปิดบัญ ชี
กองทุน) แล้ว และหลังจากที่ได้รับชาระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อ คื นจะ
มอบสาเนาคาขอเปิดบัญชีกองทุนและสาเนาคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ผู้สั่งซื้อเป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็ม จานวนแล้ว ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
นี้ได้โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืน หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้ก าร
บริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชาระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนีไ้ ด้
(5) ผู้สั่งซื้อที่ได้ชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่า จองซื้ อไม่ ได้ เว้ น แต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(6) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารหลักฐานอืน่ ใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ของผู้สั่งซื้อพร้ อ ม
รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้ แก่บริษัท จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็ก ทรอนิกส์ ที่
สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้สั่งซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7
วัน นับแต่วันที่มีการส่งคาสั่งซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรื อ ข้ อ มู ล
ตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดาเนิ นการตามข้อมูลทีไ่ ด้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็ ก ทรอนิก ส์ อื่ น นั้น
แล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ สั่งซื้อได้ให้ความเห็นชอบกับบริษั ทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนในการดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว
หากข้อ มูลในการสั่ง ซื้อหน่ วยลงทุ น และข้อมูล ในเอกสารอื่น ใดที่เ กี่ยวข้อ งกับการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน ที่บริษั ทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้ อคื นได้
แจ้งให้ผู้สั่งซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรื อ ยื น ยั น จาก ผู้
สั่งซื้อ รวมถึงกรณีที่ผู้สั่งซื้อที่ยังไม่กรอกเอกสารตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด และ/หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความ
เสี่ยงของการลงทุนตามทีบ่ ริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กาหนด บริ ษั ท
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จัดการและผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ขอสงวนสิทธิที่ จะไม่รับคาสั่ งซื้อหน่วยลงทุ น และจะไม่ด าเนินการหรือท ารายการสั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ
หมายเหตุเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละช่องทางดังล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก/ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริก ารการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน /ผู้สั่งซื้อ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อ นไขและวิ ธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด ทั้ งนี้ บริษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละช่องทาง โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการก่ อ น
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้ ส นั บ สนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
-

ราคาขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน (วันทารายการซื้อหน่วยลงทุน) นั้นเป็น
เกณฑ์ในการคานวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทุน ที่ผู้สั่งซื้อจะได้รับ โดยราคาขายหน่ วยลงทุน จะคานวณจากมูลค่าหน่ว ย
ลงทุน ณ สิ้น วันทาการซื้อ ขายหรือวันท าการซื้อหน่ วยลงทุนนั้น บวกด้วย ค่า ธรรมเนียมในการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) ซึ่งบริษั ท
จัดการจะคิดค่ าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็ บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่ว ย
ลงทุน" เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถนาค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับ การรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
-

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อตามจานวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชาระเงิ นเต็ม จ านวนแล้ ว
โดยคานวณจากจานวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชาระเงินเต็มจานวนดังกล่าว หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน โดยใช้ ห ลั ก การ
คานวณ ตามเรื่อง “ราคาขายหน่ วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณีที่การสั่ง ซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกิ น
จานวนหน่วยลงทุ นที่จดทะเบียนไว้กับสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ขนึ ้ กับดุ ลยพินิจของบริษั ท
จัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) ตามวันทีไ่ ด้รับคาสั่งซื้อและทารายการซื้อหน่วยลงทุนดั งกล่ า ว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่ ว งหน้า
และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนในส่วนทีไ่ ม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน หรือในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี)
(2) ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษัทจัดการได้รับชาระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามที่ บริ ษั ทจั ดการก าหนด
เป็นเกณฑ์
(3) กรณีที่ผู้สั่งซื้อชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื้อขาย ให้ถือว่า เป็ น
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามราคาขายหน่วยลงทุนตามหลัก การ
คานวณตามเรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” สาหรับกรณีที่ชาระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีเดียวกันนี้ภายหลังเวลาที่กาหนด หรื อ ใน
วันหยุดทาการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป
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(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ ตามข้อ (3) ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีส่ ั่ง ซื้ อ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะถือว่าผู้สั่งซื้อทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่ว ย
ลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการที่เรียกเก็บเงินได้ และ/หรือกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิ น บริ ษั ท จั ดการขอ
สงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบทางโทรศัพท์
-

การเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ ในวันทาการถัดจาก
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวนั้น โดยใช้หลักการคานวณตามเรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และเรื่อง “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบั
ผู้สั่งซื้อ” เว้นแต่เข้าข่ายกรณีตามเรื่อง “การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง"
-

การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อและจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซือ้ รวมกันเกินจานวนหน่วยลงทุนที่บริษทั จัดการได้จดทะเบียนกับสานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจั ดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อ มกัน และมีหน่ว ย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซือ้ แต่ล ะราย
สั่งซื้อเข้ามา (Pro Rate) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้ ง
ให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้ อตามวิ ธีก ารรั บ
เงิ น ค่ า ขายคื นหน่ ว ยลงทุ นที่ ผู้ สั่ ง ซื้ อ ระบุ ไ ว้ ใ นใบค าขอเปิ ด บั ญ ชี ก องทุ น ภายใน 15 วั น นั บตั้ ง แต่ วั น ที่ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
-

ข้อจากัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะรับหรือปฏิเสธคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใดๆ
เว้นแต่จะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.1) คาสั่งซื้อที่จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ นสุ ท ธิ
ของกองทุน
(1.2) คาสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือ เป็นผลให้ผู้ ลงทุนดังกล่าวถือหน่ว ยลงทุนมีมู ลค่ารวมกั น
มากกว่า 10 ล้านบาท
(2) บริษัทจั ดการขอสงวนสิทธิที่จ ะปฏิเสธการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ อาจส่ง ผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพของการบริ หารและ
จัดการกองทุ น โดยบริษัท จัดการจะพิจ ารณาจากมู ลค่า การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นและ/หรื อระยะเวลาของการลงทุน เป็ นหลั ก ทั้ งนี้ เพื่อรั กษา
ผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นสาคัญ
(3) บริ ษัท จัด การอาจหยุดรั บค าสั่ งซื้อ หน่ วยลงทุน เป็น การชั่ว คราวได้ เมื่อ บริ ษัท จัด การพิจ ารณาแล้ว เห็ นว่า ในบาง
สถานการณ์หากมีการรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผู้ถื อ
หน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และกาหนดการเปิ ดรั บ
คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของ
บริษัทจัดการ สานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือประกาศผ่านเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
-

เงื่อนไขอื่น ๆ
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1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซื้อและการ
ชาระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะจัดให้
มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 7 วันทาการที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
2 . เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีก องทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน
ความดูแลของบริษทั จัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด บัญ ชี ก องทุ นข้ า งต้ น ใน
หนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้ส นับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืน และ/หรือ ตามวิ ธีการอื่น ใดที่
บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษทั จัดการก่อนหน้าวันที่บริษทั จัดการไม่รับเปิดบั ญชี ก องทุ นเพิ่ ม เติม
สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
-

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ลงทุน
กรณีปกติ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวันและเวลา
ในหัวข้อ/เรื่อง “ระยะเวลาในการรับซื้อคืน ” และ หัวข้อ/เรื่อง "รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน" โดยผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดต่า ง
ๆ ในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุมูลค่า/จานวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าทีต่ รวจคาสั่ งขาย
คืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะส่งมอบสาเนาคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ เ ป็ นหลั ก ฐาน
ต่อไป
หากวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดทาการให้ถือวันทาการถัดไปเป็นวันท าการรั บ ซื้ อ คืนหน่ว ย
ลงทุนแทน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนหน่วยหรือจานวนบาทได้ ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ถือ
หน่วยลงทุนต้องการขายคืนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือ ว่ า ผู้ ถื อ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้ น
อนึ่ง ในช่วงแรกที่เริ่มใช้วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนเงินบาทนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจานวนบาทผ่านบริษทั จัดการ หรือช่องทางบริการอื่นของบริษัท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมวิธีการและช่อ งทาง
อื่นในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนเงินบาทได้ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุ นทราบต่อ ไป
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคื น หน่ ว ยลงทุ นไม่ไ ด้
หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
(4) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์คานวณราคารับซื้อคืนและ
จานวนหน่ วยลงทุ นที่ จะได้รับ โดยราคารับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ นจะคานวณจากมู ลค่ าหน่ว ยลงทุน ที่ใ ช้เพื่ อค านวณราคารับ ซื้อ คืน หัก ด้ว ย
ค่าธรรมเนี ยมในการรับซื้อคืน หน่วยลงทุ น (ถ้ามี) โดยบริษัท จัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนตามที่ ระบุไว้ในหั วข้อ/เรื่อ ง
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“ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" และมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รั บการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(5) ในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่สั่ง ขายคืนหน่ว ย
ลงทุนนั้นพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7
วัน นับแต่วันที่มีการส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่า ข้อ ความหรื อ
ข้อมูลตามเอกสารที่ ได้รับและเอกสารต้น ฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับ เอกสารต้นฉบับ และ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ ว บริ ษั ท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อ รั บ ซื้ อคืน
ในการดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว
หากข้อ มูลที่ บริษัท จัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคื นได้รับ ไม่ชัด เจน หรือไม่ ครบถ้ วน และบริษั ทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่ วยลงทุนทีส่ งั่
ขายคืนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่รับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
-

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน
ทุกวันทาการ

-

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนที่ บริษัท จัดการและผู้สนับ สนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืนได้ ทุกวั นทาการของ
ธนาคารพาณิชย์ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
-

การขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

-

วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการโอนเงินค่ า
ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน1วันทาการถัดจากวันทีส่ ั่งขายคืนหน่วยลงทุนกรณีทผี่ ู้ถือหน่วยลงทุนที่มบี ัญชีเงินฝากกับธนาคารนครหลวงไทย จากั ด
(มหาชน) และภายใน 3 วันทาการถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีทผี่ ู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน โดยให้ เข้ า
บัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น ทั้งนี้ ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้า
บัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่ว ยลงทุน และจั ด ส่ งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทาการถัดจากวันทีท่ ราบผลว่าไม่สามารถนาเงินค่าขายหน่วยลงทุ น
เข้าบัญชีตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ได้
(2) รับเช็คทางไปรษณีย์
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ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคื นหน่วยลงทุน และรับเช็คทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ บริษัทจัดการจะนาส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 1 วั น ท าการถั ด จาก
วันที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(3) รับเช็คด้วยตนเองทีบ่ ริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็ คขีดคร่อมค่าขายคื นหน่วยลงทุน และรับเช็คด้วยตนเองที่
บริษัทจัดการ ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 1 วันทาการถัดจากวันทีส่ ั่งขาย คืนหน่วยลงทุน
-

รายละเอียดเพิ่มเติม
(1) เกณฑ์การดารงสภาพคล่องของกองทุนรวมเปิด
ตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(2) วิธีปฏิบัติในกรณีที่กองทุนรวมเปิดไม่สามารถดารงสภาพคล่องได้
บริษัทจัดการอาจจะปฏิบัตอิ ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(2.1) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจานวนทัง้ หมดที่มคี าสั่งซื้อหน่วยลงทุนซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่เกินกว่ า มู ล ค่า ของสิ น ทรั พ ย์
สภาพคล่องของกองทุนรวม
(2.2) กรณีที่ ปรากฏว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน รวมมี คาสั่ง ขายคื นหน่ วยลงทุนคิ ดเป็น มูลค่า สูงกว่ า มูลค่ าของ
สินทรัพย์สภาพคล่องของกองทุนรวมดังกล่าวบริษัทจัดการจะรับซื้อคืน หน่วยลงทุนตามคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วของผู้ขายคื น
หน่วยลงทุนทุกคนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืน (pro rata)
(2.3) เลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเวลาไม่เกินสิ บวันทาการนับแต่วันที่ มี
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานทั้งนี้หากมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างทีม่ ีการเลื่อนกาหนดการชาระ
เงินดังกล่าวบริษัทจัดการจะชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนทุกรายเรียงตามลาดับการส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหลัง
(2.4) ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเวลา
ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วันที่ไม่รับซื้อคืนหรือหยุดรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี เว้ นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2.5) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยเปลี่ยนกาหนดเวลารับซื้อคืนหน่ว ยลงทุนให้สอดคล้องกับสินทรัพย์ สภาพคล่องของ
กองทุนรวม
ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับหลั กเกณฑ์หรือวิธีการที่คณะกรรมการก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.กาหนดเพิ่มเติมใน
ภายหลัง
(3) ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คานวณราคารั บ ซื้ อ
คืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(4) การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ พื่อชาระราคาค่าซือ้ ขายหลักทรัพย์
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บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อชาระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนแก่ ลูก ค้ า
ของบริษัทหลักทรัพย์ โดยลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์สามารถชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุน โดยมีรูปแบบดังนี้
(4.1) การเปิดบัญชีกองทุน และติดต่อขอใช้บริการ
ผู้สนใจใช้บริการสามารถติดต่อขอรับใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ)
และหรือ ใบคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ พื่อชาระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ได้ที่บริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่กาหนด ได้ทุก วั น ใน
เวลาทาการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ อย่างถูก ต้อง และตามความจริ ง พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบการเปิดบัญชีตามรายละเอียดหัวข้อ/เรื่อง การเปิดบัญชีกองทุน
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ พื่อชาระราคาค่ า ซื้ อขาย
หลักทรัพย์ ผู้ถือหน่ว ยลงทุนต้ องแจ้งความประสงค์ เป็นลายลักษณ์อั กษรให้บริ ษัทจัดการทราบล่ว งหน้าไม่น้ อยกว่า 7 วันทาการของบริษั ท
จัดการก่อนวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการให้มผี ลบังคับใช้
(4.2) วิธีการสั่งขายหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ พื่อชาระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์
กรณีขายคืนหน่วยลงทุน หรือกรณีซื้อหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์จะแจ้ งบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อดาเนินการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแทนผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะดาเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ ไว้ ซึ่ ง เป็ นบั ญ ชี
เดียวกับที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (ATS) ภายใน 1 วันทาการถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจั ดการจะใช้มูล ค่าหน่ว ยลงทุ นที่คานวณได้ เมื่อสิ้น วันทาการที่รับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ ในการ
คานวณราคารับซื้อคืน และจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ โดยบริษัทจัดการจะคิ ดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ใ น
หัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"
อนึ่ง มูลค่าหน่ว ยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ว ยลงทุนดังกล่า วจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดู แลผลประโยชน์
แล้ว
ทั้งนี้ บริษั ทจัดการจะเปิด รับคาสั่ งขายคืน หน่วยลงทุน ทุก วันทาการของธนาคารพาณิชย์ ตั้ งแต่เวลา 8.30 –
15.30 น.
(4.3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหลักทรัพย์
บริษัทจัดการจะประกาศรายชื่อของบริษทั หลักทรัพย์ที่เข้าร่วมให้บริการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ พื่อช าระ
ราคาค่าซื้ อขายหลักทรัพย์ ผ่านกองทุนกับบริษัทจัดการ ให้ผู้ล งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อ ยกว่า 7 วันก่อนเริ่มให้บริก าร โดยจั ดให้มีข้ อมูลเรื่อ ง
ดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการและสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(4.4) การเปิดให้บริการ
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7
วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
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บริษัท จัดการขอสงวนสิ ทธิแ ก้ไขปรับปรุ งวิธีก ารให้บ ริการสั่งซื้อ ขายหน่วยลงทุน อัตโนมัติเพื่ อชาระราคาค่าซื้ อขาย
หลักทรัพย์ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และ จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่ า ว
ที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
-

เงื่อนไขอื่นๆ
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการขายคืน
และการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประะโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะจัดให้ มี ข้อ มู ล
เรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
2) เว้นแต่บริษัทจั ดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับ เปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน
ความดูแลของบริษทั จัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด บัญ ชี ก องทุ นข้ า งต้ น ใน
หนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้ส นับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืน และ/หรือ ตามวิ ธีการอื่น ใดที่
บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริ ษทั จัดการก่อนหน้าวันที่บริษทั จัดการไม่รับเปิดบั ญชี ก องทุ นเพิ่ ม เติม
สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุ น
อีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดาเนิน การนาเงิ นค่า ขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหัก ค่าธรรมเนียมการสั บเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้า มี) แล้วนาไปช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง
-

วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมภายใต้การจัด การของบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่ มเติม ตามวันและเวลาใน
หัวข้อ/เรื่อง “วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุชื่อกองทุ นต้ น
ทาง ระบุจานวนเงินหรือ จานวนหน่ วยลงทุนที่จ ะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุ ชื่อกองทุนปลายทางที่ต้ องการสับเปลี่ยน ตามที่
บริษัทจัดการกาหนดให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และนาไปยื่นกับ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่ ง
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ไ ด้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนัน้ ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แ ล้ ว ไม่ ว่ า
กรณีใดๆ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนส่งคาสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผู้ถื อหน่วยลงทุนที่สั่ งสับเปลี่ยนหน่ว ย
ลงทุนนั้น ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งทีม่ าได้ ผู้ถือ
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หน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บ ริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วั นที่มีการส่งคาสั่ ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รั บ
และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับและบริษัทจัดการหรื อ ผู้ ส นับ สนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดาเนินการตามข้อมูล
ที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว
หากข้อมูลในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่บริษั ท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น
ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดาเนินการหรือทารายกา รรั บ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
(ก) ในกรณีผู้ถือ หน่วยลงทุนประสงค์จ ะสับเปลี่ ยนหน่ว ยลงทุน ออกจากกองทุ นนี้ (กองทุนต้น ทาง) หรือเรียกว่า “การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนาเงินบางส่ว นหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิ ก
กองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุ น
อื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ในระหว่างวันและเวลาทีบ่ ริษัทจัด การ
เปิดรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บ ริ ษั ทจั ดการ
อาจกาหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจานวนทีเ่ ป็นไป
ตามมูลค่าขั้นตา่ /จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่ งเป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในเรื่อง “การรั บ ซื้ อ คื นหน่ว ย
ลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ค) ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่ า
จานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่ รากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ตาม หากจานวนเงินที่คานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอทีจ่ ะนาไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่าตามข้อกาหนด
ของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นาเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ โดยจะชาระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แ ก่ ผู้
ถือหน่วยตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
(ง) บริษัท จัดการขอสงวนสิ ทธิในการปรับ ลด หรือยกเว้ นการเรีย กเก็บ ค่า ธรรมเนีย มการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน ออก
(SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนาไปชาระค่ าซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ (กองทุนปลายทาง)
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(จ) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุ น
ต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฎอยู่กับบริ ษัท
จัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
(ก) สาหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ประสงค์ จะสับ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุนเข้ ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรี ยกว่า “การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิ ก กองทุน
อื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE)
(ถ้ามี) เพื่อนามาชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ในช่วงระยะเ วลา
เสนอขายครั้งแรกซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก”หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนดให้
เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซงึ่ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก”และ/หรื อ วั นและ
เวลาที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจานวนที่เป็นไปตาม
มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่
(ค) บริษั ทจัด การขอสงวนสิท ธิในการปรับ ลด หรือยกเว้ นการเรี ยกเก็ บค่ าธรรมเนี ยมการสั บเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นเข้ า
(SWITCHING IN FEE)(ถ้ามี)ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้งหมดทีไ่ ด้
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินทีไ่ ด้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อนามาชาระค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุน
ของกองทุนนี้
(ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้น
ทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่ กับบริษั ท
จัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
(จ) ในกรณีที่จานวนหน่ วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่ า
จานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่ รากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ ตาม หากจานวนเงินที่ คานวณได้ของกองทุนต้ นทาง มี ไม่เพีย งพอที่จ ะนาไปซื้ อหน่วยลงทุนขั้ นต่าตาม
ข้อกาหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นาเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชาระเป็ น เงิ นค่ า ขายคื นหน่ว ย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
-

ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

การกาหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคารับ ซื้ อ คืน ของ
วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)
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(2) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
การกาหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) กองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคาขายของวั น ทาการ
ของกองทุนปลายทางก่อนวั นที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่า ธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รั บ การ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
-

วันและเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) ได้ตามระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) ได้ตามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่น ใดที่มี
อานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคาสั่งให้เป็นวันหยุดทาการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันทีบ่ ริษัทจัดการกาหนดให้เป็นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ก็ตาม บริษัทจัด การจะเลื่อนการวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นเป็นวันทาการถัดไป ทั้งนี้ ระยะเวลาหรือกาหนดการในการสับเปลี่ยนหน่ว ย
ลงทุนจะเป็นไปตามตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริษัท จัดการจะชาระเงิน ค่าเงิ นขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางให้กองทุน ปลายทางภายใน 5 วัน ทาการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มู ลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุ นต้ นทาง อย่ า งไรก็
ตาม ในกรณีที่วันชาระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทาการซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษั ท จั ดการจะท า
รายการซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุ นปลายทางในวั นทาการซื้อขายถัดไป ซึ่ งอาจเกิ นกว่า 5 วันทาการนับตั้ง แต่วันถั ดจากวัน ที่คานวณมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางได้
หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริ ษัทจัดการเปิดรับ คาสั่งซื้อ ขายคื น
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุ ด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป
-

กรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(1) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนต้นทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคารับซื้อคืนของวันทาการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง (ถ้ามี)
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(2) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการของหน่ ว ย
ลงทุนปลายทางก่อนวันทีห่ น่วยลงทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนี ย มการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทารายการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนได้ในอนาคต รวมถึ ง สงวน
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วย
ลงทุ นในภายหลัง และ/หรื อในรายละเอี ยดการสั บเปลี่ยนระหว่างชนิด หน่ว ยลงทุน รวมถึ งบริษัท จัดการขอสงวนสิ ทธิใ นการปิด ให้บ ริการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผู้ ถื อ
หน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
-

เงื่อนไขอื่นๆ

1) ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติมจาก “ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น” เพื่ อ เป็ นการ
อานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิ ธีก ารที่ บ ริ ษั ท
จัดการกาหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้ ง นี้
บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักง านของ
บริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเติมเงือ่ นไข/วิ ธีก าร
ในการสั บเปลี่ย นหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่ วยลงทุน แล้ว ทั้ งนี้ในการดาเนิ นดังกล่ าวบริษัท จัดการ
คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบโดยจะ
จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน(ถ้ามี)
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่ อประสิทธิภาพของการบริหาร
และจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/ความถี่ของการสั่งสับเปลี่ยนหน่ ว ย
ลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นสาคัญ
4) บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะหยุ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็น การชั่ว คราวหรือถาวรก็ได้ เมื่ อบริษัท จัดการ
พิจารณาแล้ว เห็นว่าในบางสถานการณ์ หากมีการรั บคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสี ยหายต่อการ
บริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่ ว ย
ลงทุน และกาหนดการเปิดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานัก งานของ
บริษัทจัดการ สานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(2) อินเตอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุ น
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)
โดยผู้จ องซื้ อ/ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นที่ มีค วามประสงค์จ ะสั่ง ซื้อ หน่ วยลงทุ นผ่ านระบบอิ นเตอร์ เน็ต จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้ บริ การ
อินเตอร์เน็ตทีบ่ ริษัทจัดการกาหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ทบี่ ริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน การขาย
หรือรับซื้อคืน และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์ ม คาขอใช้บ ริ ก าร
และหนังสือขอให้หักบัญชีดงั กล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะได้ดาเนินการจัดทาและจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือ หน่ว ยลงทุ น
เพื่อใช้ทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อไป ผู้ถือรหัสประจาตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ง สิ้ น
ในกรณีที่บุ คคลที่มิใ ช่เจ้า ของรหัสประจาตัวของผู้ถื อหน่ วยลงทุน ทารายการผ่านระบบอินเตอร์เ น็ตดั งกล่า ว ทั้ง นี้ เนื่ องจากอาจมีก าหนด
ระยะเวลาในการจัดส่ งรหัสประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อ/ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช้บริการอินเตอร์เน็ ตของบริษั ทจัดการไว้
ล่วงหน้าพร้อมกับการขอเปิดบัญชีกองทุนก็ได้
ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่
บริษัทจัดการกาหนด โดยการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เกิดขึนภายในเวลาที
้
ก่ าหนดของวันทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซือ้ หน่ว ยลงทุน ในวั น ทา
การซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังเวลาทีก่ าหนดหรือในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทา
การซื้อขายถัดไป
การสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ ยนหน่ ว ย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และเป็นไปตามเงือ่ นไข/ข้อกาหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษทั จัดการกาหนด
อนึ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริ ก ารการ
ลงทุนแก่ผู้ส นใจลงทุน/ผู้สั่งซื้อ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด ทั้ง นี้ บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิ ในการ
เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรือปรับปรุ ง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือ ประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุง โดยจั ดให้มีข้อมู ลเรื่องดัง กล่าวที่สานักงานของบริษัทจั ดการ แ ละ
สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(3) การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอของบริษทั จัดการ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ที่ป ระสงค์
จะลงทุนเป็นรายงวด สม่าเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนือ่ ง/สมา่ เสมอ
ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ เพื่อเป็นการอานวยความสะด วก
ให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็นรายงวด สม่าเสมอ จะต้องกรอกคาขอใช้บริการการลงทุนแบบต่อเนือ่ ง/สม่าเสมอ โดยสามารถดาวน์โ หลด
คาขอใช้บริการดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ทบี่ ริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรั บซื้อคืน
และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัท จัดการกาหนด พร้อมลงนามในใบคาขอใช้บริการและหนังสือขอให้หั ก
บัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพื่อดาเนินการตามความประสงค์ของผู้จองซือ้ /ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้สมัครและเปิดใช้การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ ว
สามารถทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนือ่ งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการดังกล่าวได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนือ่ ง/สมา่ เสมอ ให้เฉพาะผู้ถือหน่ว ยลงทุน ที่
ได้ทาเรื่องหักบัญชีเงินฝากแล้วเท่านัน้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
การสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยบริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีก ารสั่ ง ซื้ อ ขาย
คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” นี้ และเป็นไปตามเงือ่ นไข/ข้ อก าหนด
อื่นๆ ของกองทุนและที่บริษทั จัดการกาหนด
อนึ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริ ก ารก าร
ลงทุนแก่ผู้ส นใจลงทุน/ผู้สั่งซื้อ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด ทั้ง นี้ บริษัทจัด การขอสงวนสิ ทธิในการ
เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรือปรับปรุ ง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือ ประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุง โดยจั ดให้มีข้อมู ลเรื่องดัง กล่าวที่สานักงานของบริษัทจั ดการ และ
สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(4) ATM
บริษัทจัด การอาจรั บคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิ ชย์ตามที่ บริษัทจัด การกาหนด เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกให้แก่ ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิ ธีการที่ บริษัทจัดการกาหนด ซึ่ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่า วที่ ส านัก งาน
ของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(5) โทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุ น
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อ นไขและวิ ธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด ซึ่ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้ งนี้ บริษั ท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวทีส่ านักงานของบริษัทจัดการ และ
สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(6) ไปรษณีย์
บริษัทจัด การอาจรับคาสั่ง ซื้อหน่ว ยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่บริษัท จัดการกาหนด เพื่อเป็น การอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ล งทุน ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดกา ร
จะแจ้งและ/หรือ ประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้ าก่อนการเริ่มให้ บริการ โดยจัดให้มีข้อมู ลเรื่องดั งกล่าวที่ สานักงานของบริษัทจัด การ และ
สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
▪ ชื่อบัญชีในการสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร”
ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดังนี้
กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

หน้า 53

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
เลขที่บัญชี 100-0-002-43-2
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 089-1-12110-5
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 055-3-02158-5
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เลขที่บัญชี 889-1-01012-7
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 075-3-02836-5
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขที่บัญชี 054-1-06333-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 151-0-04386-4
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 091-6-01500-9
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เลขที่บัญชี 801-1-11244-0
หรือบัญชีอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนดให้เป็นบัญชีทรี่ ับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการทีเ่ กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
บริษั ท จัด การ ขอสงวนสิท ธิที่ จะให้ บริ การที่ เกี่ ยวข้อ งกั บกรมธรรม์ ประกั นชี วิต ควบการลงทุน ( Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริษทั
จัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)
ผู้ลงทุ นสามารถซื้อ หน่ว ยลงทุนของกองทุ นนี้ค วบกรมธรรม์ ประกั นชีวิ ต หรือที่ เรียกว่ากรมธรรม์ป ระกั นชีวิ ตควบการลงทุ นได้ ภายหลั ง
การเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษทั ประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ การซื้อ ขายหน่ว ย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนทีซ่ ื้อกรมธรรม์ ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษัท จั ดการและ
บริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้
(1) มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ในบัญ ชี ขั้น ต่ า และ
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า:
เนื่อ งจากแบบประกั นชี วิตควบการลงทุ น มี ส่วนที่ เกี่ย วข้ องกรมธรรม์ป ระกั น ที่ผู้ ลงทุน สามารถใช้ สิท ธิต ามกรมธรรม์ ประกัน ได้ เช่ น
การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างสัญญา ซึ่ ง แบบ
ประกันชีวิตควบการลงทุน นี้มีค่าใช้จ่า ยที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายห น่วยลงทุ น
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ตา่ ของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุน ขั้น ต่า
ของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตา่ และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตา่ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วย
ลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในกรมธรรม์
และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จัดทาโดยบริษัทประกันชีวิต
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(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้ า
ประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนทีบ่ ริษทั ประกันชีวิตกาหนด โดยสามารถชาระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็ คส่ ว น
บุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดีย วกันกับธนาคารที่ บริษัทประกันชีวิต กาหนด หรือวิธีอื่ นที่บริษัทประกัน ชีวิตกาหนด ทั้ง นี้
บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีก ารช าระ
เงินเพิ่มเติ ม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกั นชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ล งทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการ
สั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุ นที่กาหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยคาสั่งซื้อหน่ว ยลงทุนจะมี ผลเมื่อบริษั ท
จัดการได้รับเอกสารและได้รับ ชาระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิต แล้ว และเมื่อรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุ นเสร็จสิ้น สมบูรณ์แ ล้ว ผู้ สั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตเป็นอย่ า งอื่ น ทั้ งนี้ ในกรณี
ของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน ของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่าคาสั่ ง
ดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลทีอ่ าจเข้าข่ายลักษณะการกระทาผิดการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กั บ การ
ฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลทีบ่ ริษัทประกันชีวิ ตมีขอ้ สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกัน ชี วิ ต ทั้ ง นี้
บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่ อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืน หน่ ว ย
ลงทุน ตลอดจนวิ ธีก ารนาส่ง เงิ น ค่า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เพิ่ มเติม ตามที่ ระบุไ ว้ใ นกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิต และ/หรือ เอกสารการเสนอขาย
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการกองทุน และ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเสร็จสิ้ น
สมบู รณ์แ ล้ว ผู้ สั่งซื้ อหน่ วยลงทุน ไม่ส ามารถขอเพิ กถอนคาสั่งขายคื นหน่ วยลงทุน ได้ไ ม่ว่า กรณี ใดทั้ งสิ้น เว้น แต่บ ริษัท จัดการจะอนุ ญาต
เป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจานวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษั ท
ประกันชีวิตกาหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษั ทประกันชีวิต ระบุจานวนขั้นต่า ตามเงื่อนไขที่ ร ะบุไว้ในกรมธรรม์ สาหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มคี าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษทั ประกันชีวิต ภายใน 5 วั น ท า
การนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารั บซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิใ ห้ นับ รวมวั นหยุ ดท า
การในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดี ยวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามข้อ กาหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้า ที่ต้องชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ไ ด้รับจากบริษั ท
จัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซอื้ กรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี ลั ก ษณะใน
ทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิ ธีการชาระเงิ น ค่า ขายคืน
หน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามทีบ่ ริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นอัตโนมัติ บริษัทประกันชี วิตจะส่งคาสั่งขายคืนหน่ว ยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคื น
หน่ วยลงทุน มาช าระค่า การประกัน ภั ย ค่ าใช้จ่ ายในการด าเนิน การ และค่ าธรรมเนี ยมในการบริห ารกรมธรรม์ หรือ ค่ าธรรมเนี ยมอื่ นใด
ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ ากว่ามูลค่าขั้นต่ าที่กาหนดในโครงการ โดยบริ ษัทประกันชีวิต จะสรุปค่าใช้จ่า ย
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ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต
ควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางทีบ่ ริษทั ประกันชีวิตกาหนด
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ป ระกันชีวิตควบการลงทุนสั่ งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกั นชีวิตควบการลงทุน บริษั ท
จัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการ
สั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทาการ นับตั้งแต่วันถัดจากวัน สั่ งซื้ อ /
ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิ ท ธิ
ในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจานวนขั้น
ต่าจานวนเงินคงเหลือขัน้ ตา่ และเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใต้ก รมธรรม์ประกั นชีวิต ควบการลงทุ นสามารถสั บเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นภายใต้กรมธรรม์ ประกัน ชีวิตควบการลงทุ น
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทารายการผ่านบริษทั ประกันชีวิต การ
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุ นเปิ ดต้น ทาง) เพื่ อ ซื้ อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสาร
การเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนียมการขาย
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ ถื อหน่ ว ย
ลงทุน
ทั้งนี้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งกาหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึง่ หรือหลาย
กองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจาตามคาสั่งทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน กองทุ น
เปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับ สัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ ยนกองทุน โดยอัตโนมัติตามค าสั่งในแบบฟอร์มที่ บริษัทประกันชีวิตก าหนด ให้ มี
สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อ นไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นไ ป
ตามที่กาหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับบริษัทประกั น
ชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซอื้ กรมธรรม์ ประกันชีวิ ต
ควบการลงทุนแล้ว
บริษัทประกัน ชีวิตอาจระงับ การสับ เปลี่ย นการถื อหน่ว ยลงทุน เป็ นการชั่วคราว และ/หรือ ถาวร ในกรณี ที่บริษั ทประกันชีวิต เห็นว่ าไม่เป็ น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีทจี่ านวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางตา่ กว่าจานวนขั้นตา่ ที่บริษทั ประกั น ชีวิ ต
กาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชี วิตจะเป็นผู้จัด ส่งใบยื นยันการทารายการสับ เปลี่ย นหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วั นทาการ นับแต่ วันที่ไ ด้
ดาเนินการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็น ไปตามที่บริษั ทประกันชีวิต กาหนด สาหรับกรณีการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมั ติ และการปรั บ
สัดส่วนลงทุ นอัตโนมัติ บริษัทประกั นชีวิตจะจั ดส่งรายงานยืนยันการรั บคาสั่งครั้ง แรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี
ภายใต้เงื่อ นไขที่บริษั ทประกัน ชีวิตกาหนด ทั้งนี้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบการลงทุน สามารถสอบถามข้อ มูลได้ตาม
ช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
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(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน:
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้ กั บ บริ ษั ท
ประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการเพื่อให้บริษทั ประกันชีวิตเข้าถึงข้อมูล
นั้นได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดาเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดง
ฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะ
การเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงิน เพิ่มเติมจากบริษัท ประกันชีวิตได้ตาม
เงื่อนไขที่บริษทั ประกันชีวิตกาหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิ ตควบการ
ลงทุนโดยตรง
(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมี สิทธิประโยชน์ที่แตกต่า งจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี้
(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มสี ิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มสี ิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็นหลักประกัน
(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15
วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษทั จั ดการในส่ ว น
ของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าทีเ่ ป็ น
ตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษทั จัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริง
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษทั จัดการโดยตรง เป็นต้น
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษทั จัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตทีเ่ สนอขายโดยบริษัท
ประกันชีวิตนั้น
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของฝ่ า ย
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคาแนะนาเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจน
รับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ในขั้นตอนการดาเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
(7.11) สิทธิในการได้ รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่ าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่ว ย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามทีบ่ ริษัทกาหนด

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

หน้า 57

บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้ อ งกั บ
กฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัตอิ ื่นของ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สานักงาน
ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนทีซ่ ื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี
ทั้งนี้ บริษัท ประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็ บค่าธรรมเนียม หรือค่ าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใ นกรมธรรม์ ประกันชีวิ ต
ควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนทีซ่ ื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศทีท่ าการของบริษทั จัดการและ/หรือ
บริษัทประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษั ท จัดการ และแจ้ง ให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
ต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสาหรั บ บริ ษั ทประกั น
ชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็ นผู้สนับ สนุนการข ายหรือรั บซื้อคืนหน่วยลงทุ น ทั้งนี้ ส าหรับธุรกิ จกรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบการลงทุ น
(Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนัน้ (ตามคาจากัดความตามในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการนี้) โดยหากจะเปิดให้บริการดังกล่ า ว
บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจั ดการ หรื อ ผ่ า น
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ผู้ลงทุ นสามารถศึ กษาข้อมูล เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชี วิตควบการลงทุน เพิ่ม เติมได้ ในหนังสือ ชี้ชวนส่วนข้อมูล กองทุน หรือที่เว็ บไซต์
https://am.kkpfg.com
3. การทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)
บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้ สนใจ
สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้ องกับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่ มี
อานาจกาหนด ทั้งก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนีเ้ พื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
ประเทศไทย และประเทศอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็น ไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือ การตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้ มีอานาจ ทั้ง นี้
บริษัทจัดการและผู้ส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ ต้องทาความรู้จักตั วตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าทีแ่ จ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของ
ลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษั ทจัดการและ/หรือผู้ส นับสนุนการขายหรือรั บซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของ
กฎหมายที่เกี่ย วข้อ งกับ การฟอกเงินดั งกล่า ว บริษัท จัดการและ/หรื อ ผู้ส นับสนุนการขายหรื อรับ ซื้อคื นจาเป็นต้ องด าเนิ นการตามกฎหมาย
ครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเ พื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้า เดิม และการทบทวนข้อมูลลู กค้าให้เป็นปั จจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการ
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
4. การนาส่ง/ตอบรับ/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกองทุน และ/หรือจดหมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุน
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เนื่องด้วยกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดทีร่ ะดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณานาส่ง/เผยแพร่ข้อมูล ข่ า วสาร รายงาน
ต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้องกั บกองทุน และ/หรื อหนังสือ ของบริษั ทจัดการ ต่าง ๆ สาหรับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุ นกลุ่มดัง กล่าวที่ร ะบุสถานที่ ติดต่อใน
ประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจากระบุไว้ข้างต้น รวมถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติด ต่อ
ใหม่เป็นสถานที่ติดต่อในต่า งประเทศ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้ งนี้ เพื่อความอานวยความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่า ยการน าส่ง และ/หรือ ค่าใช้จ่ ายอื่นใดในลัก ษณะท านองเดี ยวกันนี้ อนึ่ง บริษัทจั ดการขอสงวนสิทธิในการปรับ เปลี่ยน/แก้ไขเพิ่มเติ ม
เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการนาส่ง เผยแพร่ รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ผ่านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ เป็นต้น โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการและถือว่า ได้รับความเห็น ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยในการด าเนินการดั งกล่าวบริษั ทจัดการได้ คานึงถึงประ
ประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสาคัญ
อนึ่ง ในการนาส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือลงทุน อาทิ กรณีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดยบริ ษั ทจั ดก าร
จะด าเนิน การโดยเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือ ประกาศที่มี การแก้ไ ขเพิ่ม เติ มในอนาคต
5. เงื่อนไข และข้อกาหนดอื่น ๆ
12. การบริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่น ๆ เพิ่มเติม
(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการขายแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั
จัดการกาหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น
ก. วิธีการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ
ข. วิธีการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ค. วิธีการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นๆ
ทั้งนี้เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจัด
ให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม เงื่อนไข วิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือวิธีการชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ และสานักงาน
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
13. การกู้ยืมเงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด ดังต่อไปนี้
(1) กู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืนได้เฉพาะเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืนต้องนามาชาระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(3) จานวนเงินกู้ยืมเมือ่ รวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณี
จาเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนือ่ งมาจากปัญหาความผันผวน (Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนใน
วงกว้าง สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบันและไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้การจั ดการของ
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บริษัทจัดการเอง
(5) จัดทารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให้ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันทาสัญญากู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืนในการกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริ ษัทจัดการอาจ
ทาคาขอวงเงินสินเชือ่ (credit line) ไว้ล่วงหน้า โดยการกู้ยืมเงินแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน
นอกจากนี้ การทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะใช้สัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยศู นย์ซื้อขาย
ตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ยอมรับ และมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วันทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทาและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
14. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุน
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
15. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ อ้ งมีการวางทรัพย์
• ข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม
(1). สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ลงทุนผู้ลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษารายละเอียดได้จากคูม่ อื การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดาเนินการตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(2.1) ศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน
(2.2) ตรวจสอบการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
(2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดาเนินการเสียภาษีในกรณีทมี่ ีการขายคืนหน่วยลงทุ น หรือมีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทกี่ าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
(3) หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งมอบหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มอี านาจประกาศกาหนด โดยจะ
จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทาธุรกรรม การซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ย น
หน่วยลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดส่งหนังสือดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบ
ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทาการ
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(4) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด
(5) การโอนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บคุ คลอื่นหรือการจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
ออม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกาหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิทเี่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม
(6) แนวทางการใช้ดุลพินิจของบริษทั จัดการในการเลิกกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามทีห่ ลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพัน เรื่อง “การเลิกกองทุนรวม”
(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคาสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุน
ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปิดเสนอขายหรือรับคาสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้ง
หลังจากปิดรับคาสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อน
การเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีทเี่ กิดจากปัจจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจาเป็นและ
สมควร และ/หรือเหตุสุดวิสัย บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
(8) บริษัทจัดการจะจัดให้มรี ะบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย รวมถึงจะจัดให้มีระบบงานในการขาย
คืนหน่วยลงทุน โดยจะต้องจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุน ในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยที่ขายคืนตามหลักเกณฑ์ทสี่ มาคมกาหนด
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2

3
4

5

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก
หน่วย CIS
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกัน
ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
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ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit
rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10%หรือ
(2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
(1)10% หรือ
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูกที่ผู้ออกจัดตัง้ ขึน้ (2)น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร
Basel III
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้มลี ักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1. ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 1.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วย
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคูส่ ัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษทั ที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรื อ ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ที่
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงือ่ นไขให้
MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
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ข้อ

3
4
5

6

7

8

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มรี ะยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III
ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
2.4.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating
reverse repo
ไม่เกิน 25%
securities lending
ไม่เกิน 25%
total SIP ซึ่งได้แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มี
อันดับความน่าเชือ่ ถือที่ตวั ตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ากว่าทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)
ทรัพย์สินดังนี้
ทุกประเภทรวมกัน
6.1 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ไม่เกิน 20%
6.2 ตราสาร Basel III
6.3 derivative ที่มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1 - 6.2
derivatives ดังนี้
7.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มอี ยู่
(hedging)
7.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (nonglobal exposure limit
hedging)
7.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จากัด net
exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV
หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทย
ไม่เกิน 20%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

อัตราส่วน
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ออกตราสารรายนั้น
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตราส่วน
ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมี
หนี้สินทางการเงินทีอ่ อกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สิน
ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนี้สินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็นข้อมูลที่มกี ารเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้
ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็น
รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่
ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มลี ักษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ: *หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผี่ ู้ออกตรา
สารดังกล่าวได้จัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
**รวมถึงกรณียังไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง

อัตราส่วน
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออก
หน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุ น
ของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บ จากผู้ซอื้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม* (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน )
รายการที่เรียกเก็บ

อัตราตามโครงการ**

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
รวมทั้งหมดที่ประมาณการได้
- KKP PLUS
- KKP PLUS-F
- KKP PLUS-SSF

0.343

0.272

0.290

0.105

0.096

0.101

N/A

N/A

0.283

N/A

N/A

N/A

0.238
ยกเว้น

0.176

0.189

ยกเว้น

ยกเว้น

N/A

N/A

0.182

N/A

N/A

N/A

ไม่เกิน 0.080

0.030
0.030
N/A
N/A

0.030
0.030
N/A
N/A

0.030
0.030
0.030
N/A

ไม่เกิน 0.075

0.075
0.075
N/A
N/A

0.066
0.066
N/A
N/A

0.071
0.071
0.071
N/A

ไม่เกิน 0.4922

0.001

0.000

0.000

ตามที่จ่ายจริง

0.001

0.000

0.000

ไม่เกิน 0.4922

0.344
0.106

0.272
0.096

0.290
0.101

ไม่เกิน 0.4922

- KKP PLUS-M
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)
- KKP PLUS
- KKP PLUS-F
- KKP PLUS-SSF
- KKP PLUS-M
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(Trustee Fee)
- KKP PLUS
- KKP PLUS-F
- KKP PLUS-SSF
- KKP PLUS-M
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน (Registrar Fee)
- KKP PLUS
- KKP PLUS-F
- KKP PLUS-SSF
- KKP PLUS-M
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
รวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้
2.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ เป็นต้น ***
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด
- KKP PLUS
- KKP PLUS-F

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

เรียกเก็บจริงรอบปี ** เรียกเก็บจริงรอบปี ** เรียกเก็บจริงรอบปี **
1 พ.ย. 62 – 31 ต.ค. 63 1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64 – 31 ต.ค. 65

ไม่เกิน 0.300
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- KKP PLUS-SSF
- KKP PLUS-M
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

N/A
N/A
ตามที่จ่ายจริง

ไม่มี

N/A
N/A
ไม่มี

0.283
N/A
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื้อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน )
รายการที่เรียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(Front-end Fee)
- KKP PLUS
- KKP PLUS-F
- KKP PLUS-SSF
- KKP PLUS-M
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(Back-end Fee)
- KKP PLUS
- KKP PLUS-F
- KKP PLUS-SSF
- KKP PLUS-M
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(Switching Fee)
กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switch Out)
- KKP PLUS
- KKP PLUS-F
- KKP PLUS-SSF
- KKP PLUS-M
กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switch In)
- KKP PLUS
- KKP PLUS-F
- KKP PLUS-SSF
- KKP PLUS-M
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
- KKP PLUS
- KKP PLUS-F
- KKP PLUS-SSF
- KKP PLUS-M
5. ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ ****

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริงรอบปี **
1 พ.ย. 62 – 31 ต.ค. 63

เรียกเก็บจริงรอบปี **
1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64

เรียกเก็บจริงรอบปี **
1 พ.ย. 64 – 31 ต.ค. 65

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
N/A
N/A

ไม่มี
ไม่มี
N/A
N/A

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
N/A

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
N/A
N/A

ไม่มี
ไม่มี
N/A
N/A

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
N/A

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
N/A
N/A

ไม่มี
ไม่มี
N/A
N/A

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
N/A

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
N/A
N/A

ไม่มี
ไม่มี
N/A
N/A

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
N/A

20 บาท ต่อ 1 รายการ
20 บาท ต่อ 1 รายการ
N/A
N/A
20 บาท ต่อ 1 รายการ

20 บาท ต่อ 1 รายการ
20 บาท ต่อ 1 รายการ
N/A
N/A
20 บาท ต่อ 1 รายการ

20 บาท ต่อ 1 รายการ
20 บาท ต่อ 1 รายการ
20 บาท ต่อ 1 รายการ
N/A
20 บาท ต่อ 1 รายการ

20 บาท ต่อ
1 รายการ
20 บาท ต่อ
1 รายการ

*การคานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ของกองทุน บริษัทจัดการจะคานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ ค่าใช้จ่ายสาหรับ
การเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นในวันทาการนั้น
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**ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่ร วมภาษีม ูลค่าเพิ่ม ภาษีธุร กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน
*** ค่าใช้จ่ายอื่น ที่แต่ละรายการมีม ูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม มีร ายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ม ีม ูลค่าตั้งแต่ร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึ้นไป บริษัทจะเปิดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็นรายการต่างหากใน
ตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรายการใดๆ ที่ม ีม ูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจะรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้เป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และแสดงไว้เป็นรายการสุดท้าย
**** ยกเว้นในกรณีที่เป็นการขอดาเนินการครั้งแรกหรือเป็นเหตุผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลของบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
บริษัทจัดการเริ่ม เปิดทาการขายหน่วยลงทุนชนิด F (KKP PLUS-F) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
บริษัทจัดการเริ่ม เปิดทาการขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PLUS-SSF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
บริษัทจัดการเริ่ม เปิดทาการขายหน่วยลงทุนชนิด M (KKP PLUS-M) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่ม เติม ตามรายละเอียดโครงการในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ”
2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็ บค่าธรรมเนียมหรือค่า ใช้จ่ายของกองทุนเพิ่ม เติม ในจานวนเกินกว่า ร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนี ยมภายในระยะเวลา 1 ปี มิได้ เว้น แต่ในกรณี ที่
ได้ร ับมติ โดยเสีย งข้างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุน ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจ านวนหน่วยลงทุ นที่จาหน่ายได้แ ล้วทั้ งหมด และในกรณี ที่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่า ใช้จ่ายเพิ่ม เติม บริษัทจัดการจะแจ้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ ผู้ถือ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วั น
โดยจะติดประกาศที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและที่ทาการทุกแห่งของผู้สนับสนุนและลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
• รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

หน้า 71

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

หน้า 72

• รายละเอียดการกู้ยมื เงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
- ไม่มี –
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• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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•

รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
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• รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุน

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุนทีก่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ Tris Rating
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้น
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ร ะยะสั้นมีอายุ ต่ากว่ า 1 ปี
ไป
AAA อันดับเครดิ ตสูงสุด มีค วามเสี่ยงต่ าที่สุด ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถใน T1 ผู้อ อกตราสารหนี้มี สถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็ งแกร่ ง
การชาระดอกเบี้ยและคืน เงินต้นในเกณ ฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อ ยมาก
ในระดับ ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิด นัดชาระ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ
หนีท้ ด่ี กี ว่าอัน ดับเครดิ ตในระดับอืน่ ผูอ้ อกตราสารทีไ่ ด้รั บอันดั บเครดิ ต
AA
มีความเสี่ยงต่ามาก ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
ในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่อ งหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้ มครองด้า น
และ
การผิดนัดชาระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อ าจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
T2 ผู้อ อกตราสารหนี้มี สถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็ งแกร่ ง
ธุรกิจ
ในระดั บดี และมี ค วามสามารถในการช าระหนี้ ระยะสั้น ในระดั บที่ น่ า
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อ ยู่ในระดับ AAA
พอใจ
A
มีค วามเสี่ย งในระดั บ ต่ า ผู้อ อ กตราสารหนี้มี ค วามสามารถในการชาระ T3 ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับ
ดอ กเบี้ ย แล ะคื นเงิ น ต้ น ในเกณ ฑ์ สู ง แต่ อ าจได้ รับ ผ ลกระทบ จากก าร
ได้
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่ นๆ มากกว่าอัน ดับเครดิ ต T4 ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้า งอ่อ นแอ
ที่อ ยู่ในระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอั นดับเครดิตตราสาร
BBB มีความเสี่ย งในระดับปานกลาง ผู้ อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระ หนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่ งสะท้อ นความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ อ อ กตรา
ดอกเบี้ย และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่ เพียงพอ แต่มีความอ่อ นไหวต่อ การเปลี่ย น
สารโดยไม่ร วมความเสี่ ยงในการเปลี่ยนแปลงการชาระหนี้จากสกุล เงินบาทเป็ น
แปลงทางธุ รกิ จ เศรษฐกิ จ และสิ่ง แวดล้อ มอื่ นๆ มากกว่า และอ าจมี ค วาม สกุลเงินตราต่างประเทศ
สามารถในการชาระหนี้ อ ่อ นแอลงเมื่อ เที ยบกับ อันดับ เครดิ ตที่อ ยู่ ในระดับสู ง
นอ กจากนี้ Tris Rating ยั งก าหนด “แนวโน้ ม อัน ดั บเครดิต ” (Rating
กว่า
Outlook) เพื่อ สะท้อ นความเป็ นไปได้ข องการเปลี่ ยนแปลงอัน ดับ เครดิ ต ขอ ง
BB
มีค วามเสี่ ยงในระดับ สู ง ผู้ อ อกตราสารหนี้ มี ค วามสามารถในการชาระ
ผู้อ อกตราสารในระยะปานกลางหรือ ระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึ ง
ดอ กเบี้ ย และคื น เงิน ต้ น ในเกณ ฑ์ ต่ า กว่า ระดั บ ปานกลาง และจะได้ รั บ
โอกาสที่จ ะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อ มทาง
ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงทางธุ รกิ จ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อ มอื่ น ๆ
ธุรกิจในอนาคตของผู้อ อกตราสารที่อ าจกระทบต่ อ ความสามารถในการชาระ
ค่อ นข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่ง ผลให้ความสามารถในการชาระหนี้อ ยู่ ในเกณฑ์ที่ไ ม่
หนี้ ทั้ งนี้ แนวโน้ม อัน ดั บเครดิ ต ที่อ อกให้ แก่ หน่ ว ยงานหนึ่ งๆจะเทีย บเท่า กั บ
เพียงพอ
ความสามารถในการช าระหนี้ ขอ งหน่ วยงานนั้ นๆ แนวโน้ มอั นดั บเครดิต แบ่ ง
B
มีความเสี่ยงในระดับ สูงมาก ผู้อ อ กตราสารหนี้มีค วามสามารถในการชาระ ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมดความสามารถหรือ ความ
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
ตั้ง ใจในการช าระหนี้ ได้ ต ามการเปลี่ ย นแปลงขอ งสถานกาณ์ ท างธุ ร กิ จ
Stable
หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
C
มี ค ว ามเสี่ ย งในก ารผิ ด นั ด ช าระหนี้ สู ง ที่ สุ ด ผู้ อ อ กตรา สารห นี้ ไ ม่ มี
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง
ความสามารถในการช าระดอ กเบี้ ยและคื นเงินต้ นตามก าหนดอย่า งชัด เจน
หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง
โดยต้อ งอาศัย เงื่อ นไขที่เอื้อ อ านวยทางธุร กิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้ อ มอื่น ๆ
อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้
D
เป็นระดับที่อ ยู่ใ นสภาวะผิดนัด ชาระหนี้ โดยผู้อ อกตราสารหนี้ ไม่สามารถชาระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย
เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ เครดิ ตภายในระดับเดียวกัน
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ Fitch Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือระยะยาว
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือระยะสั้น
สาหรับประเทศไทย
สาหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึ งระดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ขั้ น สู งสุ ด ขอ งอั น ดั บ ความ
น่าเชื่อ ถื อ ภายในประเทศไทยซึ่ง กาหนดโดย Fitch โดยอันดั บ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ นี้จ ะมอ บให้ กั บ อัน ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ มี
ความเสี่ยง “น้อ ยที่สุด” เมื่อ เปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสารหรื อ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติ แล้วจะ กาหนดให้แ ก่
ตราสารทางการเงินที่อ อกหรือ ค้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้ นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้อ อ ก
ตราสารหรื อ ตราสารอื่นในประเทศโดยระดับ ความน่าเชื่อ ถื อ
ของตราสารทางการเงินขั้ นนี้ต่ างจากผู้ อ อกตราสารหรือ ตรา
สารอื่ น ที่ ได้ รับ การจัด อั น ดับ ควา มน่า เชื่ อ ถือ ขั้ นสู ง สุด ขอ ง
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อ ย
BBB (tha) แสดงถึง ระดับ ความน่ าเชื่ อ ถือ ขั้นปานกลางเมื่ อ เปรี ยบเทีย บ
กับผู้อ อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่ าการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ หรือ สภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผ ลกระทบต่อ ความสามารถในการชาระหนี้ไ ด้
ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ม ากกว่ า
ตราสารหนี้ อ ื่นที่ได้รับ การจัดอั นดับความน่าเชื่อ ถือ ในประเภท
ที่สูงกว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อ ถือ ค่อ นข้างต่าเมื่อ เปรียบเทียบกับ
ผู้อ อกตราสารอื่ นในประเทศไทย การชาระหนี้ ตามเงื่อ นไขขอ ง
ตราสารเหล่านี้ภ ายในประเทศนั้นๆ มีความไม่ แน่นอนในระดั บ
หนึ่งและ ความสามารถในการช าระหนี้คื นตามกาหนดเวลา
จะมี ค วามไม่ แ น่ น อ นมากขึ้ น ตามการเปลี่ ย นแปลงขอ ง
เศรษฐกิจในทางลบ
B (tha) แสดงถึง ระดับ ความน่ า เชื่อ ถื อ ขั้ นต่ า อย่ างมี นัย สาคั ญ เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับ ผู้ อ อ กตราสารหนี้อ ื่ นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบั ติต ามเงื่อ นไขของตราสารหนี้แ ละข้ อ ผู กพัน ทางการเงิ น
ยังคงเป็ นไปได้ในปัจ จุบัน แต่ความมั่นคงยังจากั ดอยู่ใ นระดั บ
หนึ่ งเท่ านั้ น และความสามารถในการช าระหนี้ต ามกาหนด
อย่างต่อ เนื่ อ งเท่ านั้น และความสามารถในการช าระหนี้ตาม
กาหนดอย่า งต่อ เนื่อ งนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อ ต่ อ
การดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อ ถือ ขั้ นต่ามากเมื่อ เปรียบเทียบกับ ผู้
ออกตราสารหรือ ตราสารอื่ นในประเทศไทยความสามารถใน
การปฏิบัติ ตามข้อ ผูก พันทางการเงินขึ้นอ ยู่กับสภาวะที่เอื้อ ต่ อ
การดาเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อ ถือ เหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กร
หรือ ตราสารหนี้ซึ่งกาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี้ ในปัจจุบัน

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

F1 (tha) แสดงถึง ระดั บความสามารถขั้น สูง สุดในการชาระหนี้ต ามเงื่อ นไขของตราสารตรงตาม
กาหนดเมื่อ เปรี ยบเทีย บกับผู้ อ อกตราสารหรือ ตราสารอื่น ๆในประเทศไทยภายใต้อ ันดั บ
ความน่าเชื่อ ถือ นี้จะมอบให้สาหรับอั นดับความน่ าเชื่อ ถือ ที่มีค วามเสี่ยง “น้ อ ยที่สุด” เมื่ อ
เปรียบเทีย บกับผู้ อ อกตราส ารอื่น ในประเทศเดีย วกันและโดยปกติแล้ว จะก าหนดให้กั บ
ตราสารทางการเงินที่อ อกหรือ ค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่ อ ถือ สู ง
เป็นพิเศษจะมีสัญ ลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อ ถือ ที่กาหนด
F2 (tha) แสดงถึ งระดับ ความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อ นไขทางการเงิน ตามก าหนดเวลาใน
ระดับที่ น่าพอใจเมื่อ เปรียบเที ยบกับผู้ อ อกตราสารหนี้อ ื่นในประเทศเดียวกัน อย่ างไรก็ ดี
ระดับขอ งความน่ าเชื่อ ถื อ ดังกล่ าวยังไม่ อ าจเทีย บเท่ากับ กรณีที่ ได้รับการจัดอัน ดับความ
น่าเชื่อ ถือ ที่สูงกว่า
F3 (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถในการช าระหนี้ ต ามเงื่ อ นไขขอ งตราสารการเงิน ตาม
กาหนดเวลาในระดั บปานกลางเมื่อ เปรียบเทียบกั บผู้อ อ กตราสารอื่ นหรือ ตราสารอื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ ดี ความสามารถในการชาระหนี้ดัง กล่าวจะมีความไม่แน่นอ น
มากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้ นมากกว่ าตราสารที่ได้ รับการจั ด
อันดับที่สูงกว่า
B (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถในการช าระหนี้ ต ามเงื่ อ นไขขอ งตราสารการเงิน ตาม
ก าห นดเวลาที่ ไ ม่ แ น่ น อ นเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ อ อ กตราสารอื่ น ในประเทศไท ย
ความสามารถในการชาระหนี้ดัง กล่ าวจะไม่แน่ นอ นมากขึ้นตามการเปลี่ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
C (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถในการช าระหนี้ ต ามเงื่ อ นไขขอ งตราสารการเงิน ตาม
ก าหนดเวลาที่ ไ ม่ แ น่ น อ นสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ยบกั บ ผู้ อ อ กตราอื่ น ใน ประเทศ ไท ย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อ ผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อ ต่อ การดาเนิ น
ธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือ กาลังจะเกิดขึ้น
หมายเหตุป ระกอบการจัดอั นดับ ความน่าเชื่ อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สาหรับประเทศ
ไทย
เครื่อ งบ่งชี้พิเศษสาหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อ จากอันดับความน่าเชื่อ ถือ ทุ ก
ระดับ เพื่อ แยกความแตกต่างออ กจากการจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ระดับสากล เครื่อ งหมาย “ + ”
หรือ “ - ” อ าจจะถูกระบุไว้เพิ่ม เติมต่อ จากอันดับ ความน่าเชื่อ ถือ สาหรับประเ ทศหนึ่งๆ เพื่อ แสดง
ถึงสถานะย่ อ ยโดยเปรียบเที ยบกั นภายในอั นดั บความน่า เชื่อ ถือ ขั้น หลั ก ทั้ งนี้ จะไม่มี การระบุ
สัญ ลักษณ์ ต่อ ท้ายดังกล่าวสาหรับอั นดับความน่ าเชื่อ ถือ อัน ดับ “AAA (tha)” หรือ อัน ดับที่ต่ากว่ า
“CCC (tha)”
สาหรับอันดับความน่า เชื่อ ถือ ในระยะยาวแล ะจะไม่มีการระบุสัญ ลั กษณ์ต่อ ท้ายดังกล่า ว
สาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถือ ในระยะสั้น นอกเหนือ จาก “F1 (tha)”
สัญ ญาณ การปรั บอั นดับ ความน่ าเชื่ อ ถือ (Rating Watch) : สัญ ญาณการปรับอั นดั บ
ความน่าเชื่อ ถือ จะถู กใช้เพื่อ แจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดั บ
ความน่ าเชื่อ ถื อ และแจ้งแนวโน้ม ทิศทางของการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว สั ญ ญ าณดัง กล่าวอ าจระบุ
เป็น “สัญ ญาณบวก” ซึ่งบ่ งชี้แนวโน้ม ในการปรับอั นดับความน่าเชื่อ ถือ ให้ สูงขึ้น “สัญ ญาณลบ” จะ
บ่งชี้แนวโน้ม ในการปรับ อันดั บความน่า เชื่อ ถื อ ให้ต่ าลง หรือ “สั ญ ญ าณวิ วัฒน์ ” ในกรณีที่ อ ันดั บ
ความน่าเชื่อ ถื อ อาจจะได้รับ การปรับขึ้ นปรับ ลงหรือ คงที่โดยปกติ สั ญ ญ าณการปรับอั นดับ ความ
น่าเชื่อ ถือ มักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ Moody’s Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ
Aaa - อันดับคุณ ภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ อยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ลง
Aa - อันดับคุณ ภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ อยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ลง
A - อันดับคุณ ภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อ ถือ อยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ลง
Baa - อันดับคุณ ภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อ ถือ อยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ลง
และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณ ภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อ ถือ ลง
B - อันดับคุณ ภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ลง
Caa - อันดับคุณ ภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ อยู่ในระดับต่า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ลง
Ca - อันดับคุณ ภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญ ญาชาระหนี้มาก
C - อันดับคุณ ภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญ ญาชาระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อ ยที่จะกลับมาชาระเงินต้นหรือ ดอกเบี้ยได้
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อ มูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อ ท้ายอันดับคุณ ภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อ ันดับ Aa ถึง Caa การกากับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตราสารหนี้
ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอ ันดับคุณ ภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอ ันดับคุณ ภาพปานกลางในอันดับนั้น และการ
กากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอ ันดับคุณ ภาพต่าที่สุดในอันดับนั้น

บริษัทได้มีการเปลี่ยนดัชนีชี้วดั (Benchmark) ของกองทุน KKP PLUS FUND โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2565 เป็ นต้นไป
รายละเอียด ดังนี้
ข้อความเดิม
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล
ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2. ดั ช นี ผลต อ บ แ ท น รวม ต ราสารห นี้
ภ า ค เ อ ก ช น ระ ย ะ สั้ น ( ThaiBMA
Commercial Paper Index) ที่ มี อั น ดั บ
ความน่า เชื่ อถื อของผู้อ อกตราสารอยู่ใ น
ระดับ A- ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย
3. ผลตอบแทนรวมสุท ธิของดัชนี ตราสารหนี้
ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มี อั น ดั บ
ความน่า เชื่ อถื อของผู้อ อกตราสารอยู่ใ น
ระดั บ BBB+ ขึ ้น ไป อ ายุ 1 - 3 ปี ขอ ง
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
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สัดส่วน
30

ข้อความใหม่
เหตุผล
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง
สัดส่วน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลงทุน

30

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

10

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง
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ข้อความเดิม
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง
4. อัต ราดอกเบี้ ย เงิน ฝากป ระจ า 3 เดื อน
วงเงิน น้ อยกว่า 5 ล้ านบาท เฉลี่ ยของ 3
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุง เทพ ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
5. อั ต ราด อกเบี้ ย เงิ น ฝากสกุ ล เงิ นบ าท
(THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

สัดส่วน
10

20

ข้อความใหม่
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง
สัดส่วน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

เหตุผล

5. อั ตราดอกเบี้ ยเงินฝากสกุ ล ไม่เปลี่ยนแปลง
เงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี

วันที่รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565
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