KKP SG-AA Extra FUND

กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Extra

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท จานวนหน่วยลงทุน 300,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายครั้งแรกหน่วยละ 10 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด

หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจคิ แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Extra (KKP SG-AA Extra FUND)
กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในผู้ออก (issuer concentration)
จึงมีความเสีย่ งทีผ่ ู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็ นจานวนมาก
•

•

•

•

•

คาเตือน/ข้อแนะนา
เนื่ องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เมื่อกองทุนนาเงินบาทไปซื้อหลักทรั พย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อเป็ น
เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าวตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ยกตัวอย่างเช่น กรณี
ค่าเงินดอลลาร์สหรั ฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้ จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ าเพื่อ
ป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ในสัดส่วนที่มากกว่า กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้ม
แข็ ง ค่ า อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ จั ด การกองทุน อาจพิจ ารณาลงทุ นในสั ญ ญาซื้อขายล่ ว งหน้ า เพื่อป้ องกั น ความเสี่ ยงที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ อั ต ราแลกเปลี่ ย นในสั ด ส่ ว นที่ น้ อ ย หรื อ อาจพิ จ ารณาไม่ ป้ อ งกั น ในกรณี ค่ า เงิ น ดอลลาร์ส หรั ฐ
มี แ นวโน้ ม แข็ ง ค่ า ดั ง นั้ น กองทุ น จึ ง ยั ง คงมี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นอยู่ ซึ่ ง อาจท าให้ ผู้ ล งทุ น ได้ รั บ
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการทาธุรกรรมป้ องกันความ
เสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้
เนื่ องจากกองทุน มีก ารลงทุ นในต่ างประเทศบางส่ ว น จึง มี ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงทางด้า นเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมของประเทศทีก่ องทุนไปลงทุน รวมถึงความเสี่ยงทีท่ างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการ
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาทีก่ าหนด
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ ตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง กองทุน
อาจมีความเสี่ยงมากว่ากองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่า
จึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และ/หรือ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้ น กฎ
ข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้ สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง เป็ นต้ น ดั ง นั้ น จึ ง ท าให้ ก องทุ น มี ค วามเสี่ ย งมากกว่ า กองทุ น รวมอื่ น จึ ง
เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อมีความเข้าใจใน
ความเสี่ ย งของสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ผู้ ล งทุ น ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น โดยค านึ ง ถึ ง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินทีต่ ้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการคานวณ
ค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้า
หรื อตั ว แปรที่สัญ ญาซื้อขายล่ ว งหน้ า อ้ า งอิ ง (underlying) และทรั พย์สิน ที่ต้ องการลดความเสี่ ยงเคลื่ อนไหวใน
ทิศทางที่ ไม่เป็ นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยง
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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• กองทุนมีการบริหารเชิงรุ ก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ัด (Active
management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของ
ผู้จัดการกองทุนทีอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็ นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่
สูงกว่าดัชนีชวี้ ัดได้
• กองทุนอาจลงทุนในตราสาร Non-Investment Grade หรือ Unrated หรือ Unlisted ในสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 15%
ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ดั ง นั้ น อาจมี ค วามเสี่ ย งจากการด าเนิ น งานของผู้ อ อกตราสาร (Credit
risk/Default risk) และ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) มากขึน้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรณีเป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม
• ผู้ ล งทุ น มี ห น้ า ที่ ศึ ก ษากฎหมายภาษี อ ากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การออม และที่ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ
ลงทุนหรือการซือ้ และหรือขายคืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออมเพื่อให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด หากการลงทุนและหรือการซือ้ ขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษี
อากรที่เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ ล งทุ น อาจต้ อ งช าระคื น ภาษี แ ละหรื อ มี เ บี้ย ปรั บ และหรื อ เงิน เพิ่ ม หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ทั้งนี้บริษัทจัดการไม่มีภาระผู กพันในการชดเชยค่าภาษีท่ีผู้ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบี้ยปรั บ เงินเพิ่ม
ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และหรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กิดขึน้ กับผู้ลงทุน
• ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอย่างต่อเนื่องระยะยาวตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องและประมวล
รัษฏากรกาหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากร ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด เพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้น
จะต้องชาระเงินเพิม่ และหรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฏากร
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้พึงได้รับจะสิน้ สุดลงเมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเี่ คยได้รับภายในกาหนดเวลา
และหากการชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินเพิ่ม
และ/หรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทัง้ นี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีทผ่ี ู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับและภาระภาษี
ทีอ่ าจเกิดขึน้ เมื่อไม่ปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขการลงทุน จะเป็ นไปตามทีก่ รมสรรพากรกาหนด
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออมไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
• ผู้ลงทุนมีหน้าทีใ่ นการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและเอกสารอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน
ในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออมของผู้ลงทุนเพือ่ ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
เป็ นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไป
หรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงือ่ นไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิ ดรับคา
สั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนั บสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่นทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra (KKP SG-AA Extra FUND)

หน้า 2

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็น
ว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ จากการลงทุนได้
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ลงทุน
• กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยผู้ถอื หน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ท่ี https://am.kkpfg.com
• ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนั งสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิ ต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาตัวของบุคคลดังกล่าวทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
• ในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
หนังสือชีช้ วน
• ในกรณีที่กองทุน ไม่สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ตามทีม่ ีคาสั่งไว้
• ผู้ ลงทุ น สามารถตรวจดูข้ อมู ลที่อาจมี ผลต่ อการตั ดสิ น ใจลงทุน เช่ น การท าธุ ร กรรมกับบุ คคลที่เกี่ ยวข้ องได้ที่
ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ โดยผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์เ นตของส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
• ผู้ ล งทุ น สามารถตรวจดู แ นวทางในการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและการด าเนิ น การใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งของกองทุ น ได้
ทีh่ ttps://am.kkpfg.com
• กองทุนเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการ จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุน
ของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของกองทุน ไม่ได้ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัท
จัดการ
• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน อื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลั กทรั พย์หรือทรั พย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เ กิ ด ความเป็ นธรรมต่ อผู้ ถือหน่ ว ยลงทุ น ทั้ง นี้ผู้ ถือหน่ ว ยสามารถสอบถามข้ อมู ลได้ ที่ทีม
สนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 0-2305-9855
• กองทุนอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing
Fund) ตามอั ต ราส่ ว นที่บ รั ท จั ด การก าหนด ดั ง นั้ น บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี ร ะบบงานที่ป้ อ งกั น ธุ ร กรรมที่อ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุ น ของทั้ ง กองทุ น รวมต้ น ทางและกองทุ น รวมปลายทาง ทั้ ง นี้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยสามารถสอบถามข้ อ มู ล ได้ ที่
https://am.kkpfg.com
• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าว
ให้บริษัทจัดการทราบ เพือ่ ทีบ่ ริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
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• บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนั บสนุ นการขายหรือรั บซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิม่ เติมจากผู้สนใจสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือผู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ลงทุน
ตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่ วยงานที่มีอานาจกาหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และ
ประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือ การสั่งการของหน่ วยงาน
ผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนมีหน้าที่ต้องทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า
(Know Your Client: KYC) และการพิ สู จ น์ท ราบลู ก ค้ า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุนของกองทุนมีหน้าทีแ่ จ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลู ก ค้ า (CDD) ให้ บ ริ ษั ท จั ด การและ/หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้อ คื น ทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บั ติ ข อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจาเป็ นต้อง
ดาเนินการ ตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการ
ทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบันเป็ นระยะๆ รวมทั้ง การดาเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอานาจกาหนด
แนวทาง
• การพิจ ารณาร่ า งหนั ง สื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้มิ ไ ด้เ ป็ นการแสดงว่าสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนั้น
• ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการ
กองทุนทีได้รับอนุมัติจาก สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อ
ผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนและผู้ถือหน่ วยลงทุนที่จัดทาขึน้ โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้า
ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่
รั บเปิ ดบัญชีกองทุน ข้างต้ น ในหนั งสือชี้ชวน หรือผ่ านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานั ก งาน
ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันทีบ่ ริษัทจัดการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนเพิม่ เติม สามารถทาธุรกรรม
กับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืน เงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผู้ถอื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนไม่ได้เป็ นการแยกความเป็ นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็ นนิ ติบุคคลเดียว
เท่ า นั้ น การแบ่ ง หน่ ว ยลงทุ น ออกเป็ นหลายชนิ ด ไม่ ไ ด้ ท าให้ ค วามผู ก พั น รั บ ผิ ด (liability) ของกองทุ น ที่ มี ต่ อ
บุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่ วยลงทุน โดยทรั พย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความ
ผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิตกิ รรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนชนิ ดที่ยังไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วย
ลงทุ น ออกเป็ นชนิ ด ต่ า ง ๆ จะเป็ นไปตามที่ส านั ก งาน ก.ล.ต. และประกาศที่เ กี่ ย วข้ อ งประกาศก าหนด ทั้ง นี้
เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัท
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จัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่ าวล่วงหน้า โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการขายหน่ ว ยลงทุ น การรั บ ซื้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทาการ
ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนั บสนุ นการ ขายและรั บซื้อคืนที่ใช้ ในการรั บซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ยั ง ไม่ เ ปิ ดให้ บ ริ ก ารสั บ เปลี่ ย นระหว่ า งชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น ภายในกองทุ น เดี ย วกั น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทารายการสั บเปลี่ยนระหว่างชนิ ดหน่ วย
ลงทุนภายในกองทุนเดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่
สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
• บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน
ภายในกองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ใน
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับผู้ลงทุนทีซ่ อื้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง
อาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรื อน้ อยกว่า มู ลค่ าเบี้ยประกัน ส่ วนที่จัด สรรเข้า กองทุนรวม และอาจได้รั บชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
• กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ซึ่งผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมไม่ได้ขึน้ อยู่กับฐานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ รวมถึงบริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์
• เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีข้อกาหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แตกต่าง
ไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนนั้นให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ โดยสามารถ
ติด ต่ อขอรั บรายละเอี ยดเงื่อนไขของกรมธรรม์ คู่ มื อผู้ เ อาประกั น ภัย หรื อเอกสารอื่ น ใดที่ใช้ ในการเสนอขาย
กรมธรรม์ ข้ อ มู ล ผลประโยชน์ท างด้ า นภาษี จ ากการซื้อ กรมธรรม์ป ระกั น ชี วิ ต ควบการลงทุ น หนั ง สื อ ชี้ช วน
ของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจ
ก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
• เงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตส่วนที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุน
ของกองทุนนั้น ๆ โดยกองทุนรวมไม่ได้คา้ ประกันทัง้ เงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในทุกกรณี เงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตส่วนทีน่ าไปลงทุนในกองทุนรวมอาจอาจ
มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงเปลี่ยนแปลงตามผลการดาเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลือกลงทุน โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
• ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานจากการซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ
เงือ่ นไขทีบ่ ริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด

กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra (KKP SG-AA Extra FUND)

หน้า 5

• หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีเรื่องต้องการร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัท
ประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกัน ชีวิต ควบการลงทุน ตามวิธีการที่บริษัท ประกัน ชีวิต และหรือหน่ ว ยงานที่มี
อานาจกาหนด
• ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยที่เป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการ
จะจัดส่งประเด็นในการขอมติและรายละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่
ผู้เอาประกันภัย ทีเ่ ป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนทีซ่ ือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และหลังจากทีบ่ ริษัทประกันชีวิต
ได้ ร วบรวมมติข องผู้ เอาประกั นภัย แล้ ว บริ ษัท ประกั น ชี วิต จะนั บมติและแจ้ ง ผลให้บริ ษัทจัดการทราบภายใน
ระยะเวลาตามทีต่ กลงกัน
• ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนีใ้ นรู ปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้
โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซือ้ ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด
และวิ ธีปฏิ บัติที่แตกต่ า งไปจากการซื้อขายกองทุ น เพียงอย่ า งเดียว ผู้ ลงทุ น ควบศึ ก ษารายละเอี ยดในเอกสาร
ประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
• กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้
คื น หน่ ว ยลงทุ น ของวั น ท าการรั บซื้อคื น หน่ ว ยลงทุ น หรื อเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่
เห็นชอบให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่บริษัทประกัน
ชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
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ประเภทและนโยบายการลงทุน
ชื่อ

ประเภทโครงการ

นโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล

กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Extra
(KKP SG-AA Extra FUND)
- กองทุนเปิ ดเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (retail fund)
- กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
ไม่มี

อายุโครงการ
จานวนเงินทุนของโครงการ
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ แต่ละครั้ง

ไม่กาหนดอายุโครงการ
3,000 ล้านบาท
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 1,000 บาท
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 1,000 บาท
หน่วยลงทุนชนิด ES : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืนแต่ละครั้ง
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิด ES : ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืนแต่ละครั้ง หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิด ES : ไม่กาหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ต่า
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด ES : 100 บาท
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 10 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 10 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิด ES : 10 หน่วย
วันทีไ่ ด้รับอนุมตั ใิ ห้จัดตัง้ และจัด การกองทุนรวม
วันที่ 29 มกราคม 2562
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนรวม
วันที่ 12 มีนาคม 2562
วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
รอบระยะเวลาบัญชี
นโยบายการลงทุน
1. กองทุนมีนโยบายที่จะนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารหนี ้ และ/หรือเงิน
ฝาก ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณา
ลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุน
ขึน้ อยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ในกรณีบริษัทจัดการมีการแต่งตัง้ ที่
ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คาแนะนาในด้านการลงทุนที่ระบุ
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ไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รบั จากที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี ้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สิน
ที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน แบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ดั ( Active Management) ซึ่งกองทุนจะลงทุน
โดยพิจารณาจากปั จจัยพืน้ ฐานเป็ น สาคัญ ประกอบด้วยคาแนะนาจากที่ ปรึกษาการลงทุน และการวิเคราะห์ภ าวะเศรษฐกิ จ
ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะบริษัท รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน โดยใช้การวิเคราะห์ทงั้ แบบ Top-Down
Approach และวิเคราะห์แบบ Bottom-Up Approach
3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบ
ปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีท่ีกองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1)
และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ทัง้ นี ้ กองทุนรวม
อื่นนัน้ มีการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
โดยกองทุนรวมที่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังต่อไปนี ้
(1) กองทุนรวมอื่นที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กองทุนรวมที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1)
ในกรณีท่ีมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดาเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจากัดห้ามมิให้
กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้
หากได้รบั มติเกินกึ่งหนึ่งของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ
ทัง้ นี ้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะพิจารณาลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเพียงกองทุนเดียวที่มีนโยบายสอดคล้องกับ
กองทุนนี ้
4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
5. กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade)
ตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษั ทที่ไ ม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
6. กองทุนอาจลงทุน หรือมีไว้ในตราสารที่ มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. กองทุนอาจกูย้ ืมเงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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8. ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เกี่ ยวข้องกับความเสี่ยง
ต่างประเทศอาจไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
การลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ดังนัน้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึน้ อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัด การกองทุน โดยสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้า ดัง กล่าว จะเป็ นสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้า ที่ ซื อ้ ขายนอกศูน ย์ซื อ้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Over-the-Counter derivatives)
ผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้รับ
ผูล้ งทุนมีโอกาสจะได้กาไรส่วนเกินจากการลงทุน (ส่วนเกินทุน) หากผูถ้ ือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สงู กว่าราคาที่
ซือ้ หน่วยลงทุน
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
▪ การกาหนดประเภทของผู้ลงทุน
- กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป
▪ การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมนีม้ ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็ น 2 ชนิด ดังนี ้
หน่วยลงทุน
ชื่อย่อ
คาอธิบายเพิ่มเติม
1. ชนิดทั่วไป
KKP SG-AA-Extra
เหมาะส าหรับ ผู้ล งทุน ที่ ต ้อ งการกระจายเงิ น ลงทุน ไปลงทุน ใน
ตราสารที่หลากหลายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. ชนิดเพื่อการออม KKP SG-AA Extra-SSF เหมาะส าหรั บ ผู้ ล งทุ น ที่ ต ้อ งการกระจายเงิ น ลงทุ น ไปลงทุ น
(เปิ ดให้บริการ
ในตราสารที่หลากหลายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และจะได้รบั
ตัง้ แต่วนั ที่ 28
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
พฤษภาคม 2563
2562 และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เป็ นต้นไป)
และเงื่ อ นไขที่ ก รมสรรพากรและ/หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
กาหนด
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หน่วยลงทุน
3. ชนิด ES
(เปิ ดให้บริการตัง้ แต่
วันที่ 17 ตุลาคม
2565 เป็ นต้นไป)

ชื่อย่อ
KKP SG-AA Extra-ES

คาอธิบายเพิ่มเติม
สาหรับผูล้ งทุนที่มีบญ
ั ชีซอื ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนและ/หรือทารายการผ่านช่องทางการซือ้ ขาย
สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ตามที่ บ ริษั ท จัด การอนุญ าต และ/หรือ ผู้
ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไข
เพิ่มเติมในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม เป็ นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไป
หรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลง
ไป และ/หรือกรณีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดเสนอ
ขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
เป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผูล้ งทุน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีท่ีเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือ
กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม
โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้มีขอ้ ความดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทัง้ ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิ ด
ขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลังได้ โดยจะปฏิบตั ิตามแนวทางที่สานักงาน กลต.กาหนด
วิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุ น มี ก ารแบ่ ง ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น ท าให้ก ารปั น ส่ ว นมูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ จ ะต้อ งมี ก ารแบ่ ง การค านวณมูล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ จะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปั นส่วนให้กับ
หน่ ว ยลงทุน แต่ล ะชนิ ด โดยเฉลี่ ย ตามสัด ส่ ว นของมูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ข องวัน ก่ อ นหน้า หลัง จากการปรับ ปรุ ง รายการ
ที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (เช่น รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น) และคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทงั้ หมดของแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน
ทัง้ นี ้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่คานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ากว่าศูนย์ การปั นส่วนรายได้และ
ค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ผู้ล งทุน สามารถดูร ายละเอี ย ดวิ ธี ก ารค านวณมูล ค่าทรัพย์สิ น สุทธิ แ ยกตามรายชนิ ด ของหน่ว ยลงทุน ได้ท่ีเ ว็บไซต์
ของ บลจ. https://am.kkpfg.com
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2. กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
▪ กองทุนนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 3,000 ล้านบาท
บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการจากสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถือว่าได้รบั
ความเห็ น ชอบจากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน แล้ว ซึ่ง การเพิ่ ม จ านวนเงิ น ทุน ของโครงการจะเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละขั้น ตอน
การดาเนินการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมทีจ่ ะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
▪ กองทุนนีม้ ีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน
(Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผูล้ งทุน ที่รบั ความเสี่ยงได้ตงั้ แต่ระดับสูง มาก โดยผูล้ งทุน ต้องการลงทุน ระยะกลาง
ถึงยาว และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่หลากหลายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยผูจ้ ดั การกองทุน
จะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม
▪ ผู้ล งทุน ที่ ส ามารถรับ ความเสี่ ย งจากการลงทุน ในตราสารที่ ห ลากหลายได้ เช่ น ตราสารทุน ตราสารหนี ้ ตราสารหนี ท้ ่ี มี
ความเสี่ยงสูง (high yield bond) ตราสารทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์ ทองคา นา้ มัน เป็ นต้น) สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า โดยเป็ น
ความเสี่ยงทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยผูล้ งทุนสามารถรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ ทั้งใน
ระยะสัน้ และระยะยาว สาหรับการลงทุนในต่ างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นไปตามดุลพินิจ
ของผูจ้ ดั การกองทุน ดังนัน้ จึงยังมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่ โดยผูล้ งทุนต้องรับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้
ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม (KKP SG-AA Extra-SSF)
▪ ผู้ล งทุ น ที่ ล งทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ การออม (KKP SG-AA Extra-SSF) ต้อ งสามารถรับ ความเสี่ ย งจากการลงทุ น
ในตราสารที่หลากหลาย รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรกาหนด ซึ่งผูล้ งทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายภาษี อากร ผูล้ งทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีเคยได้รบั ภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนัน้ จะต้อง
ชาระเงินเพิ่มและหรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
4. ปั จจัยใดทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
▪ การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
และหรือทรัพย์สินหลายประเภทที่มีลกั ษณะและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี ้ ตราสารหนีท้ ่ีมี
ความเสี่ ย งสูง (high yield bond) ตราสารทางเลื อ ก (อสัง หาริม ทรัพ ย์ ทองค า น ้า มัน เป็ น ต้น ) สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้า
ความผันผวนและระดับราคาของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สิน เหล่านีอ้ าจมีผลให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปลี่ยนแปลง
ขึน้ ลงทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่งอาจทาให้ผลู้ งทุนได้รบั ผลขาดทุนจากการลงทุนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
ได้
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ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม (KKP SG-AA Extra-SSF)
▪ ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SG-AA Extra-SSF) ต้องลงทุนต่อเนื่ องระยะยาวตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรกาหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่าย
โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ทัง้ นีต้ ามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
▪ ผูล้ งทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SG-AA Extra-SSF) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและวิธีการ
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษี อากร ผูล้ งทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิป ระโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ท่ีเคยได้รบั ภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
มิฉะนัน้ จะต้องชาระเงินเพิ่มและหรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
5. เป็ นกองทุนรวมทีม่ ีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมทีม่ ุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร
▪ กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมทั่วไป ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร?
▪ กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
7. กองทุนรวมนีม้ ีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบทีม่ ากทีส่ ุดต่อเงินลงทุนเป็ นอย่างไร?
▪ กองทุนอาจจะมีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขาย
ล่ ว งหน้า แฝง กองทุน มี ก ารก าหนดอัตราส่ วนการลงทุน ของตราสารดัง กล่ าว โดย net exposure ที่ เ กิ ด จากการลงทุนใน
derivatives ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุ ปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซึ่งเป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด ทั้งนี ้
ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ และจะดาเนินการติดตามการจัดการลงทุนให้เป็ นไปตามขอบเขตที่กาหนดไว้
การมีไว้ซ่ึงสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอาจมีผลดีและผลเสียต่อกองทุนก็ได้ ในกรณีท่ีมีผลลบต่อกองทุน เช่น ความผันผวนของ
ราคาหลักทรัพย์อา้ งอิง หรือการคาดการณ์ของกองทุนออกมาในทางไม่สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เกิดขึน้ จริง จึงอาจจะส่งผล
ให้กองทุนขาดทุนได้
8. การลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด
▪ คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงนา้ หนักระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดั ช นี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรั บ ด้ ว ยต้ น ทุ น การ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
5. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนีภ้ าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสาร
อยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย)
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6. ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT
Total Return Index
8. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
9. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุ นการป้ องกั นความเสี่ ยงอั ตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
10. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
11. ดัชนีราคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
12. อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี

2
3
3
3
1.5
2.5
4

หมายเหตุ : The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day
index level values licensed from MSCI (“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark
“administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the blended returns, and the MSCI
Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be
defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without
warranty or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding
the advisability of any investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend
or endorse any investment or strategy, including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise
utilizing any MSCI Data, models, analytics or other materials or information.
บริษัทจัดการและกองทุนขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเป็ นรายไตรมาสถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบของทรัพย์สินแต่ละ
ประเภทในตัวชีว้ ัดและหรือนา้ หนักขององค์ประกอบของทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการและกองทุนขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงความถี่ในการพิจารณาดังกล่าว โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการ
เปลี่ยนตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผอู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผย
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ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่ า น
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
คาถามคาตอบทีค่ วรรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ข้อกาหนดการซือ้ ขาย
Q:
ท่านต้องลงทุนเป็ นจานวนเงินเท่าใด และคานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้อย่างไร
A:
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจานวนเงินขั้นต่ า 1,000 บาท สาหรับการสั่งซือ้ ครัง้ แรก และเป็ นจานวนเงินขั้นต่ า 1,000 บาท
ในการสั่ง ซื อ้ ครั้ง ถัด ไป โดยสามารถค านวณจ านวนหน่ ว ยลงทุน ที่ ผู้ล งทุน จะได้รับ จากจ านวนหน่ ว ยลงทุน = มูล ค่ า
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน / [มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]
Q:
A:

ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้อย่างไร และมีวิธีการซือ้ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอย่างไร
ท่านสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ี ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เกียรตินาคินภัทร จากัด โทรศัพท์ โทร 02 305 9800 (ทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง) แฟกซ์ 02 305 9803-4
เว้น แต่ บ ริษั ท จัด การจะอนุญ าตเป็ น อย่ า งอื่ น บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะไม่ รับ เปิ ด บัญ ชี ก องทุน เพื่ อ เป็ น ลูก ค้า
ในความดูแ ลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่ บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั
เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขาย
หรือ รับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัท
จัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมี
การกาหนดหรือแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ข องกองทุน หลัก และ/หรือกองทุนต่า งประเทศ และ/หรือคู่สัญ ญา
ต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัท
จัดการสามารถเปิ ดเผยข้อมูลของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
บุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิ ค (Notary
Public)
3. เอกสารการทาความรู จ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ
และ/หรือ คู่สัญ ญาต่า งประเทศ และ/หรือ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กองทุน หลัก หรือ กองทุน ต่า งประเทศหรือ คู่สัญ ญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มี อานาจร้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ น
ช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคูส่ ญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
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โดยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูล
ข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุ นต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ โดยผู้
ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผู้ ล งทุ น /ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบนโยบายความเป็ น ส่ ว นตั ว ของบริ ษั ท (Privacy Notice) ที่ บ ริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ผ่ า น
www.kkpfg.com/dataprotection
การเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ผูส้ นใจลงทุนจะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบ
การเปิ ดบัญชี ดังนี ้
▪

ประเภทของผู้ถอื หน่วยลงทุน/
ผู้สนใจลงทุน
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิตบิ ุคคล

เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชี*
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
▪ ส าเนาหนัง สื อ รับ รองที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์อ อกให้ ไ ม่ เ กิ น 1 เดื อ น ซึ่ ง
กรรมการผูม้ ีอานาจได้ลงนามและประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว
▪ ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และ/หรือ ผูม้ ีอานาจลง
นามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
▪ ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนของผู้มี อ านาจลงนามแทนนิ ติ บุค คล
ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
▪ หนังสือมอบอานาจในกรณี ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็ น
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิ ชย์
ออกให้
▪ สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
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ประเภทของผู้ถอื หน่วยลงทุน/
เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชี*
ผู้สนใจลงทุน
กรณีบัญชีร่วม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผูถ้ ือหน่วย
(ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 4 คน) ลงทุนแต่ละราย
* อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกาหนด
** การกาหนดให้ผใู้ ช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทจัดการกาหนด

เว้น แต่ บ ริษั ท จัด การจะอนุญ าตเป็ น อย่ า งอื่ น บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะไม่ รับ เปิ ด บัญ ชี ก องทุน เพื่ อ เป็ น ลูก ค้า
ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ด
บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการ
ก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ทัง้ นี ้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็ นครัง้ แรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีค่มู ือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
▪ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี )้
ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนดได้ท่ีผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ บริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่น
ที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น ได้ทกุ วันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้า
ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั
เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับ
บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม (KKP SG-AA Extra-SSF)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
เป็ นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือ
เปลี่ ย นแปลงไป และ/หรื อ เงื่ อ นไขการลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ชนิ ด เพื่ อ การออมเพื่ อ ให้ไ ด้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ท างภาษี
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ ท่ีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
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▪ การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุ นทุกวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. โดยผูถ้ ือ
หน่ ว ยลงทุน สามารถส่ ง ค าสั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน ได้ ท่ี บ ริษั ท จัด การ และ/หรื อ ผู้ส นับ สนุน การขายหรื อ รับ ซื อ้ คื น
หน่วยลงทุน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
ทั้ง นี ้ บริษั ท จะด าเนิน การให้มี ก ารช าระเงิน ค่าขายคืน หน่ว ยลงทุนให้ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ภายใน 5 วัน ท าการนับแต่
วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยชาระเงิน
คืนให้ตามที่ผถู้ ือหน่วย/ผูล้ งทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้า
ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั
เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับ
บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม (KKP SG-AA Extra-SSF)
หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/
หรือวิธีการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการ
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมครัง้ แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องได้กาหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน
(FIFO)
▪ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP SG-AA Extra)
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า :
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (กรณี ท่ีกองทุนนีเ้ ป็ น “กองทุน ปลายทาง”) ตาม
ข้อกาหนดการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนออก :
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน สามารถสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ออกกองทุน นี ้ (กรณี ท่ี ก องทุน นี เ้ ป็ น “กองทุน ต้น ทาง”) ตาม
ข้อกาหนดการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
กรณีลงทุนชนิดเพือ่ การออม (KKP SG-AA Extra-SSF)
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า :
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (กรณี ท่ีกองทุนนีเ้ ป็ น “กองทุน ปลายทาง”) ตาม
ข้อกาหนดการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น

o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนออก :
ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การ
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จัดการและ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น
เท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่วยทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกัน รวมถึงสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยน
ข้างต้น โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูส้ นใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ซึง่ วันหยุดทาการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน
ไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทาการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซือ้ /ขายคืน /สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุน
▪

ชื่อบัญชีในการสั่งซือ้ กองทุน
“บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร”
ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดังนี ้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
เลขที่บญ
ั ชี 100-0-002-43-2
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บญ
ั ชี 089-1-12110-5
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บญ
ั ชี 055-3-02158-5
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เลขที่บญ
ั ชี 889-1-01012-7
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บญ
ั ชี 075-3-02836-5
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขที่บญ
ั ชี 054-1-06333-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลขที่บญ
ั ชี 151-0-04386-4
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บญ
ั ชี 091-6-01500-9
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เลขที่บญ
ั ชี 801-1-11244-0
หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นบัญชีท่ีรบั ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว

Q:
A:

กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?
บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ดังนี ้
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน ( U.S.
Person) และ/หรือ บุคคลที่มีสญ
ั ชาติ (Nationality) อเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มี
ถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อ่ืน และ/หรือมีบญ
ั ชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/
หรือ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรื อห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้
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มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิ ท่ีจะไม่รบั หรือปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษัท
จัดการและหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศ
ที่มีลกั ษณะเดียวกัน
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและ
จัดการกองทุน หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
เป็ นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือ
เปลี่ ย นแปลงไป และ/หรื อ เงื่ อ นไขการลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ชนิ ด เพื่ อ การออมเพื่ อ ให้ไ ด้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ท างภาษี
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณี อ่ืนใดเพื่ อ ประโยชน์โ ดยรวมของผู้ถื อหน่ วยลงทุน อย่างไรก็ ตาม บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่จี ะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด เพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
Q:
A:

กองทุนมีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?
การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
▪ บริ ษั ท จัด การอาจเลื่ อ นก าหนดการช าระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุน คื น แก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ ไ ด้มี ค าสั่ง ขายคื น
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไว้แล้วได้ เมื่อได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถ
จาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้
รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่านสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน)
การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ
▪ ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื ้ ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
▪ กรณีมีเหตุจาเป็ นโดยความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ (ให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผัน
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
- มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
- ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
- มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
▪ สาหรับกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
- ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี
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- มีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
▪ เป็ น การไม่ ข ายหน่ ว ยลงทุน ตามค าสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ที่ รับ ไว้แ ล้ว หรื อ เป็ น การหยุด รับ ค าสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน
แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษั ท จัด การไม่ ส ามารถด าเนิ น การรู ้จัก ลูก ค้า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลูก ค้า ได้
ในสาระสาคัญ
▪ อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัด การกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการ
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน
3 วันทาการ
▪ กรณีอยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมเมื่ อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และการเลิก
กองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการ
หยุด รับ ค าสั่ง ซื อ้ ค าสั่ง ขายคื น หรื อ ค าสั่ง สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน เปิ ด ได้เ ป็ น การชั่ว คราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควรแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยาย
ระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q:
A:

กองทุนกาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร?
1) กรณีสาหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไปและหน่วยลงทุนชนิด ES
วิธีการโอนหน่วยลงทุน:
(1) ผูโ้ อนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสานักงานผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีท่ีผรู้ บั โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้ บั โอนจะต้อง
ดาเนินการตามขัน้ ตอนที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่ วนโครงการ ข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” ในส่วนของ
“การเปิ ดบัญชีกองทุน” ผูโ้ อนจึงจะสามารถทาการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง
“ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน"
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(3) หลังจากที่ได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี
(4) ในกรณีท่ีผโู้ อนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุ น ผูโ้ อนจะต้องนาส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนเพื่อทาการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผูร้ บั โอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน
จะต้องยื่นเรื่องการขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 14 เรื่อง “การออกและส่ง
มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือ
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุน โดยคา
ขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่ว ยลงทุนจะใช้สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน
หนัง สื อ ชี ้ช วนส่ ว นข้อ ผูก พัน ข้อ 13 เรื่ อ ง “สิ ท ธิ หน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ” ได้ต่ อ เมื่ อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แก้ไขวิธีก ารโอนหน่วยลงทุนโดยการกระทาดังกล่าวไม่ถือเป็ นการแก้ไข
โครงการ ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
▪ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) โอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคูส่ มรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) โอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(3) โอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมตั ิให้โอนได้
▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน
ในกรณี ท่ีการถื อหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถื อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกนั (U.S. Person)
และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมื องสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มี
ถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อ่ืน และ/หรือมีบญ
ั ชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/
หรือ เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน
ซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิ จกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ในการที่ จะไม่โ อนหน่วยลงทุน
ของกองทุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
2) กรณีสาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม
ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ น
ประกันได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต
กรณีขา้ งต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจานาหน่วยลงทุนของหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
บริษัทจัดการอาจพิ จารณาปรับ เปลี่ ยน/เพิ่ ม เติ มวิ ธี ก ารโอนหน่ ว ยลงทุนโดยไม่ถื อเป็ น การแก้ไ ขโครงการ ทั้งนี ้ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม
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Q:
A:

Q:
A:

ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี ้
1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com
2) ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center)
ข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ลงทุนควรทาความเข้าใจก่อนการลงทุน?
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนที่ผลู้ งทุนควรทาความเข้าใจก่อนการลงทุน ดังนี ้
▪ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน มี สิ ท ธิ เรีย กให้บ ริษั ท จัด การจ่ ายผลประโยชน์ต อบแทนและคื นเงิ นทุน ได้ไ ม่ เ กิ นไปกว่าส่ ว นของทุน
ของกองทุนที่ตนถือ ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิ ในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืน
เงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็ นการแยกความเป็ นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนีย้ ังคงเป็ นนิติบุคคลเดียวเท่านัน้
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ น หลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยก
ออกจากกั น ตามชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น โดยทรัพ ย์สิ น ทั้ ง หมดของกองทุ น จะอยู่ ภ ายใต้ค วามผู ก พั น รับ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็ นชนิดต่าง ๆ จะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ ยวข้องประกาศกาหนด ทั้งนี ้ เพื่อเพิ่มการ
ให้บ ริก ารแก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ อ าจมี ค วามต้อ งการลงทุน ที่ แ ตกต่า งกัน ในรายละเอี ย ด โดยบริษั ท จัด ก ารจะแจ้ง
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/
หรือผูส้ นับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกันนีไ้ ด้ โดยแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่สานักงานของบริษัทจัดการและ/
หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
▪ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนนี ้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถอื หน่วย
Q:
กองทุนนีม้ ีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่? อย่างไร?
A:
บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ทาการซือ้
ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
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Q:
A:

ผู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุนนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงือ่ นไขอย่างไร ?
ผูถ้ ือหน่วยจะถูกจากัดสิทธิออกเสียง ผูถ้ ือหน่วยอาจจะถูกจากัดสิทธิออกเสียง ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ น กรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียงและข้อยกเว้น จะเป็ นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

Q:
A:

มีข้อจากัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ ?
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง จะเป็ นไปตามประกาศ และ/หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

Q:

ช่องทางและวิธีการทีผ่ ู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการ
ใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่ เติม
ผูถ้ ือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ท่ี https://am.kkpfg.com
กองทุนรวมนีม้ ชี ่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?
1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ
2) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ
3) ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2296-2833

A:
Q:
A:

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
Q:

การระบุภมู ิลาเนาในประเทศไทย เพือ่ การวางทรัพย์สาหรับผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายทีไ่ ม่มภี มู ิลาเนา
ในประเทศไทย?

A:

ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์

บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q:
บุคคลใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
A:
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม มีดงั นี ้
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▪ ข้อมูลบริษัทจัดการ :

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชัน้ ที่ 17 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2305-9800
โทรสาร 0-2305-9803-4
ได้รบั การรับรอง CAC1
100,263.82 ล้านบาท

▪ ดัชนีชวี้ ัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
▪ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารจัดการ :
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
▪ จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ 40 กองทุน
การบริหารจัดการ :
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
▪ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร :
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่
คุณอภินนั ท์ เกลียวปฏินนท์
คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณพิพฒ
ั น์ เหลืองนฤมิตชัย
คุณกุลนันท์ ซานไทโว
คุณอนุกลู ปิ ติชยั ชาญ
2) คณะผูบ้ ริหาร ได้แก่
คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
คุณจุติมาส ศิวะมาศ
คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส
คุณจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์
คุณกษิดิษ ทองปลิว
▪ รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน : คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
คุณจุติมาส ศิวะมาศ
คุณอัชพร ศิรธิ นะวัฒน์
คุณสุราช เซที
คุณธนัทฐา วัชรานุกรู
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์
คุณสุทิน แซ่โง้ว

(ประธานกรรมการ)
(กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการลงทุน)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ทีม Research)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ)
(ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการกองทุน)
(ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง)
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการลงทุน)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ทีม Research)
(ผูอ้ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
(ผูอ้ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
(ผูอ้ านวยการ ทีม Fund Specialist)
(ผูอ้ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารต่างประเทศ)
(ผูอ้ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี)้
(ผูอ้ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)

1

CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption)
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▪ รายชื่อผู้จัดการกองทุน :
1) คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัตกิ ารศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
2) คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัตกิ ารศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

3) คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัตกิ ารศึกษา
o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
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- ปริญญาโท MBA, National Institute of
Development Administration (NIDA)
- CFA 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MSc Finance (International
Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA Level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เอเชียเวลท์ จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายลงทุน
บลจ. ธนชาต จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เกียรตินาคิน จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และสินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MS Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ภัทร จากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และกองทุนรวมตราสารทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
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4) คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัตกิ ารศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- CFA Level 1

o ประสบการณ์การทางาน

- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้ สายงาน
จัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ทหารไทย จากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตลาดเงิน
และกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
- ปริญญาโท MSC in Finance and
Management, University of Exeter
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MBA, The University of Chicago
Graduate School of Business
- CFA charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ. เมย์แบงค์ (ประเทศไทย)

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

5) คุณอัชพร ศิรธิ นะวัฒน์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัตกิ ารศึกษา
o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
6) คุณสุราช เซที, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัตกิ ารศึกษา
o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
7) คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัตกิ ารศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน
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o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
8) คุณศุภฤกษ์ วิรยิ ะก่อกิจกุล, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัตกิ ารศึกษา
o ประสบการณ์การทางาน

-

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

-

9) คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA, FRM o ประวัตกิ ารศึกษา
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

-

o ประสบการณ์การทางาน

-

10) คุณยุทธพล ลาภละมูล, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

-

o ประวัตกิ ารศึกษา

-

o ประสบการณ์การทางาน
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-

บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CFA charterholder
ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ภัทร จากัด
อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ตราสารทุนและสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ปริญญาโท Investment Management,
Cass Business School
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CFA Charterholder
Certified FRM
ผูอ้ านวยการ งานลงทุนตราสารหนี ้
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส บลจ.ทหารไทย จากัด
อดีตผูจ้ ดั การลงทุนฝ่ ายบริหารเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอัตราดอกเบีย้
และอัตราแลกเปลี่ยน
Bachelor of Science in Business
Administration, California State University,
Los Angeles
CFA charterholder
อดีตผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกองทุน
ส่วนบุคคล สายงานบริหารเงินลงทุน
บล. ภัทร จากัด (มหาชน)
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o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
11) คุณอลิสา กัมพลพันธ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัตกิ ารศึกษา
o ประสบการณ์การทางาน

- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน
- ปริญญาโท MBA major Finance ,
Drexel University
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนส่วนบุคคล สายงานจัดการลงทุน
บล. เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จากัด

- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
12) คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัตกิ ารศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
13) คุณณิชนันทน์ จงสวัสดิ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัตกิ ารศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MSc Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร
- อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ ายบริหารสินทรัพย์ บมจ.
ผลิตไฟฟ้า
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท Master of Management in Finance
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
- บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ Dealer บลจ.บัวหลวง จากัด
- อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
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o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2165-5555

• ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2359-0000

• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2217-8888

• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2658-8888

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด

โทรศัพท์ : 0-2695-5000

• บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

โทรศัพท์ : 0-2857-7799

• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

โทรศัพท์ : 0-2846-8649

• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2646-9650

• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด

โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878

• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2635-1718

• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2305-9559

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

โทรศัพท์ : 0-2680-1111

• บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด

โทรศัพท์ : 0-2660-6677

• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2659-8000

• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2658-5800

• บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2659-3456

• บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000

• บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2684-8888

• บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28

• บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500

• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด

โทรศัพท์ : 0-2680-5000

• บริษัท หลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2205-7000

• บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

โทรศัพท์ : 0-2223-2288

• บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2862-9797

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด

โทรศัพท์ : 0-2861-5508
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• บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 1394

• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2648-1111

• บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด

โทรศัพท์ : 0-2009-8888

• บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2618-1111

• ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2626-7777, 0-2626-7778

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 1572

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด

โทรศัพท์ : 0-2026-6222

•
•
•
•
•
•

โทรศัพท์ : 0-2026-5100
โทรศัพท์ : 0-2796-0011
โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
โทรศัพท์ : 1240
โทรศัพท์ : 02-061-9621
โทรศัพท์ : 02-430-6543

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

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด

โทรศัพท์: 02 508 1567

และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถ
ทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
รายชื่อทีป่ รึกษาการลงทุน
▪ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
โทร: 0-2305-9000
โดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทในกลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
Q:
A:

ใครเป็ นนายทะเบียนปรับปรุ งรายชื่อผู้ถอื หน่วยลงทุนเพือ่ ให้การชาระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอื หน่วย
เป็ นไปอย่างถูกต้อง?
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด เป็ นผูป้ รับปรุงรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9807-9
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Q:
A:

ใครเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัตติ ามข้อกาหนดการลงทุนทีต่ กลงไว้ ?
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ในฐานะผูด้ แู ลผลประโยชน์
โทรศัพท์ 0-2296-2833
ทัง้ นี ้ นอกจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตัง้ แล้ว ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายใน
การรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย

ใครเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมทีท่ า่ นลงทุน ?
นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล นาย สาธิต เกียรติกงั วาฬไกล และนาย ประสิทธิ์พร เกษามา
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345
ช่องทางทีผ่ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
Q:
A:

Q:
A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนจากช่องทางใด ?
1. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800
2. https://am.kkpfg.com
3. ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้

• มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนทีป่ รากฏขึน้ แล้วในปั จจุบันหรือไม่
▪ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีบคุ คลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดได้ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ https://am.kkpfg.com
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองทุนมีนโยบายที่จะนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ทัง้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารหนี ้ และ/หรือเงินฝาก ฯลฯ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 0 ถึงร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึน้ หรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตาม
ระดับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบทัง้ ทางด้านบวกหรือลบจากปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียงความเสี่ยงดังต่อไปนี ้
ประเภทของความเสี่ยงทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบ
ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผล
ประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี้ ัด (Active management risk)
ความเสี่ ย งจากการที่ ก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น การวิ เ คราะห์
หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนอาจทา
ให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็ นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่
สามารถสร้างผลตอบแทนที่สงู กว่าดัชนีชีว้ ดั ได้

การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทจัดการพิจารณาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนใน
ตราสารต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน
ตลาดทุน และพิ จ ารณาปั จ จัย พื น้ ฐานของผู้อ อกตราสารหรือ
คูส่ ญ
ั ญา อาทิ ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และลักษณะ
การประกอบธุรกิจ รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย
ดังกล่าวที่อาจมีผลต่อการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากตลาด (Market risk) ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ราคาหรื อ ผลตอบแทนของตราสารปรั บ ตั ว เพิ่ ม หรื อ ลด
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดาเนินงานของผู้
ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความ
เสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในท้ องตลาดที่
ส่งผลให้ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือ
ลดลง
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออก
ตราสารหรือคู่สัญญา (Credit risk) ความเสี่ยงจากการที่
ผูอ้ อกตราสารหรือผูค้ า้ ประกันตราสารหรือคู่สญ
ั ญาที่กองทุน
ไปลงทุนปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ ปฏิเสธการชาระ
เงินต้นและดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตาม
จานวนที่สญ
ั ญาไว้

บริษัท จัดการพิจารณาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนใน
ตราสารต่ า ง ๆ โดยวิ เ คราะห์จ ากข้อ มูล พื ้น ฐานของตราสาร
คุณลักษณะ และสภาวการณ์ของตลาด รวมทั้งปั จจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข้อ ง อัน อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การปรับ ตัว ของราคาหรื อ
ผลตอบแทนของตราสาร อีกทั้งบริษัท จัดการยังมีการวัด และ
ควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดของตราสารที่กองทุนลงทุน ด้วย
เครื่องมือที่เป็ นไปตามมาตรฐานสากล

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนีท้ มี่ ีความเสี่ยงสูง
(High yield bond risk) ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการลงทุน ใน
ตราสารหนีท้ ่ีมีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ตราสารหนีท้ ่ีอยู่ต่ า กว่า
ระดับ ที่ น่ า ลงทุน (Non-investment grade bond) และตรา
สารหนี ้ท่ี ไ ม่ ไ ด้รั บ การจั ด อั น ดั บ เครดิ ต (Unrated bond)

บริษัทจัดการจะทาการวิเคราะห์และพิจารณาปั จจัยพืน้ ฐานของ
ผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา อาทิ ผลการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็ นต้น รวมถึงพิจารณา
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของตราสารหรื อ ผู้อ อกตราสารหรื อ คู่สัญ ญา
ก่อนที่ จะมี การลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย
ดังกล่าวที่มีผลต่อผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญาอย่างต่อเนื่ อง อีก
ทัง้ บริษัทจัดการยังมีการวัดและควบคุม สัดส่วนการลงทุนในแต่
ละผูอ้ อก/คู่สญ
ั ญา ตามที่คณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัท
กาหนด
บริษัทจัดการจะทาการวิเคราะห์และพิจารณาปั จจัยพืน้ ฐานของ
ผูอ้ อกตราสาร เช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี ท้ ่ีมี อัน ดับ
เครดิตในระดับน่าลงทุน (Investment grade bond) อีกทัง้ บริษัท
จัดการจะมีเกณฑ์ในการคัดกรองตราสารหนีเ้ พิ่มเติมสาหรับการ
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ประเภทของความเสี่ยงทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบ
ซึ่งตราสารหนีด้ งั กล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด
และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนีท้ ่ี ได้รบั การจัดอันดับ
ในระดับที่น่าลงทุน (Investment grade bond)
ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and
political risk) ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ
ตลาดทุนและตลาดเงิน รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย
การทาธุรกรรมทางเงิน เป็ นต้น
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซือ้ หรือขายตราสารที่กองทุน
ถื ออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร
หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ตอ้ งการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ลงทุ น ในตราสารหนี ้ป ระเภทดั ง กล่ า วโดยเฉพาะ เพื่ อ ลด
ความเสี่ยงจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
บริ ษั ท จัด การจะท าการวิ เ คราะห์แ ละติ ด ตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน
ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืน้ ฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุน
ลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ประเทศนัน้ ๆ ทัง้ ก่อนและหลังการลงทุน
กองทุ น จะพิ จ ารณาการลงทุ น ในตราสารที่ มี ส ภาพคล่ อ งที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับความคล่องตัวในการบริหารกองทุน
อี ก ทั้ง บริ ษั ท จัด การยัง มี ก ารวัด และควบคุม ความเสี่ ย งด้า น
สภาพคล่ อ งของตราสาร เพื่ อ ลดผลกระทบด้า นราคาและ
ระยะเวลาในการซือ้ หรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่

ความเสี่ ย งจากการเข้ า ท าสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivative risk) การพิ จ ารณาลงทุ น ในสั ญ ญาซื ้อ ขาย
ล่วงหน้า(Derivatives) หรือตราสารหนีท้ ่มี ีลกั ษณะของ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อาจส่งผลให้
กองมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ ดังนี ้
• ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากทิ ศ ทางของสิ น ทรั พ ย์อ้ า งอิ ง • บริ ษั ท จั ด การจะพิ จ ารณาทิ ศ ทางของสิ น ทรัพ ย์ อ้ า งอิ ง
โดยศึกษาจากข้อมูลตลาดแต่ละช่วงเวลา และ/หรือแต่ละ
ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ไ ปตามที่ ค าดการ ณ์ ไ ว้ ซึ่ ง อาจท าให้
สถานการณ์ รวมถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว
ผลตอบแทนที่ได้รบั ไม่เป็ นไปตามคาดไว้ หรืออาจทาให้
ของสินทรัพย์อา้ งอิงก่อนที่จะมีการลงทุน ในสัญญาซือ้ ขาย
เกิดการขาดทุนบางส่วน
ล่ ว งหน้ า (Derivatives) หรื อ ตราสารหนี ้ท่ี มี ลั ก ษณะของ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งสินทรัพย์
อ้า งอิ ง ดัง กล่ า วจะต้อ งอยู่ภ ายใต้ก รอบคณะกรรมบริ ห าร
ความเสี่ยงของบริษัทกาหนด นอกจากนีบ้ ริษัทจัดการจะทา
การติ ด ตามปั จ จั ย ดัง กล่ า วอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหลัง จากที่ ไ ด้มี
การเข้าทาสัญ ญาฯดังกล่า วไปแล้ว เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์
สูงสุดแก่กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
• ความเสี่ ย งจากการขยายฐานเงิน ลงทุ น (Leverage • บริษัทจัดการจะพิจารณาและควบคุมฐานะการลงทุนสุทธิ
(Net exposure) ก่อนและหลังเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
risk) การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าอาจ
(Derivatives) หรือตราสารหนีท้ ่มี ีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขาย
ใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อให้ผลขาดทุนสูงสุดที่
อ้างอิง (Underlying) โดยตรง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคา
อาจจะเกิดขึน้ ของสัญญาฯดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ของการลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าอาจมี
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อัตราการแกว่งตัวเป็ นเปอร์เซ็นต์มากกว่าราคาสินทรัพย์
อ้างอิง (Underlying) และอาจทาให้ผถู้ ือตราสารฯมีกาไร
หรือขาดทุนในอัตราที่สงู กว่าการลงทุนในสินทรัพย์อา้ งอิง
(Underlying) โดยตรง
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร คือความเสี่ยง
ที่ ก องทุ น ไม่ ส ามารถขายสั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งห น้ า
(Derivatives) หรือตราสารหนีท้ ่ีมีลกั ษณะของสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ในระยะเวลาและ/
หรือราคาที่เหมาะสม
ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ
(Repatriation risk) ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ในประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน เช่น การออก
มาตรการของทางการในต่ า งประเทศเมื่ อ เกิ ด ภาวะ
วิกฤตการณ์ เป็ นต้น ซึ่งรวมถึงสาเหตุอ่ื นใดอันอาจส่ ง ผล
กระทบต่อการนาเงินกลับของกองทุน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk)
ความเสี่ ย งที่ ก ารลงทุน อาจประสบกับ ความผัน ผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ทาให้อัตราผลตอบแทนในรู ปเงิ นบาทผัน
ผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

การบริหารจัดการความเสี่ยง
และเป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมบริหารความเสี่ ย งของบริษัท
กาหนด

• กองทุ น มี น โยบายที่ จ ะลงทุ น ในสัญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า
(Derivatives) หรือตราสารหนีท้ ่มี ีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขาย
ล่ ว งหน้า แฝง (Structured Note) ที่ ส ามารถขายคื น ให้กับ
ผูอ้ อกได้ ซึง่ อาจมีขอ้ จากัดในการโอนเปลี่ยนมือ
ผู้จัด การกองทุน จะมี ก ารวิ เ คราะห์แ ละพิ จ ารณาปั จ จัย ที่ จ ะมี
ผลกระทบต่ อ ความสามารถในการน าเงิ น ลงทุ น กลั บ ของ
ประเทศที่เข้าลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางการเมื อง ภาวะเศรษฐกิ จของประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด
ผูจ้ ัดการกองทุนจะบริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาลงทุนใน
หรือ มี ไ ว้ซ่ึ ง สัญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้า (Derivatives) เพื่ อ ป้อ งกัน
ความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย น (Hedge) ให้เ หมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อปกป้องมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุนไว้ อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนมีโอกาสได้รบั ผลกาไรหรือ
ขาดทุนเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ อีกทัง้ การทา
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของ
กองทุน รวมโดยรวมลดลงจากต้น ทุน ที่ เ พิ่ ม ขึน้ อย่ า งไรก็ ต าม
บริษัทจัดการมีการวัด และควบคุมความเสี่ยงจากการทาธุรกรรม
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากปั จจัยต่าง ๆดังกล่าวข้างต้นอาจลดลงได้บางส่วนจากการที่บริษัทจัดการได้ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยพืน้ ฐานดี
รวมทัง้ ทาการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม สาหรับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. KKP SG-AA Extra
2. KKP SG-AA Extra-SSF
3. KKP SG-AA Extra-ES
โดยมีรายละเอียดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น ดังต่อไปนี ้
• เครื่องมือการกาหนดให้ผู้ลงทุนเป็ นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
-

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม:
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการใน
กรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้
ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้
เงื่อนไข ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือ
เหล่านี ้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้
เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ท่ี จะพิจารณาเรียกเก็ บ Liquidity Fee ในกรณี ท่ี กองทุนมี การรับค าสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออกในแต่ละวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ตามวิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด threshold
ข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีท้ างเว็บไซต์ของบริษัท จัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
ได้ไม่เกิ นอัตราสูงสุดที่ก าหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืน หน่ วยลงทุน หรือ
สับเปลี่ยนออก และหรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ ได้ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยจะไม่ต่ากว่าระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลา
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ถือครอง ที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ท่ีก าหนดรายละเอี ยดหลักเกณฑ์และหรือเงื่ อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่ แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและหรื อสภาพ
ตลาดของทรัพย์สิน และหรือค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย (commission) และหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือภาษี และหรือ
อากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง และหรือ bid-ask spread และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. ในกรณี ท่ีมีการใช้เครื่องมื อ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อ นต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้รว่ มกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ื อหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื่องมือนีไ้ ม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
-

การปรั บมูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรั พย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัต:ิ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการใน
กรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ น
ผูใ้ ช้ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควร
ภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้
เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
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โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้
เครื่องมือนัน้ ๆ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
หรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจ
อื่น
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ หรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask
spread ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน
และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือ ผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการรักษาสัด ส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่อง
รองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษี และหรืออากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่ น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ี
กองทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือ
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่อง
ของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนอยู่ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข
ณ ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้รว่ มกับเครื่องมือ
ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปรับ เพิ่ม หรือ ลดอัต ราหรือเปลี่ยนแปลง swing factor ที่ เก็ บจริง ได้ตามที่ บริษัทจัด การ
เห็นสมควร ซึง่ จะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาค่าซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการ
ใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ เปลี่ยนแปลง
การดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้
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หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้
หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. ในกรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยที่มลู ค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีท่บี ริษัทจัดการกาหนด
-

การเพิม่ ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทีส่ ะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution
levies – ADLs)

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการใน
กรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ น
ผูใ้ ช้ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควร
ภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้
เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้
เครื่องมือนัน้ ๆ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ การกาหนด ADLs factor จะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายจากการซือ้ หรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย
(commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาด
ทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ
หรือภาษี และหรืออากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้
หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจ
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พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่
สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. การกาหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัท
จัดการจะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือ
สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และ
หรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนอยู่ ทัง้ นี ้ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้รว่ มกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาค่าซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการ
ใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ
ที่ได้ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่า
ซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ ่ีทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกาหนดไว้
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะพิจารณากาหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ ท่ีจะมี
ข้อกาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกาหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. การเรียกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่ สดั ส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนสุทธิ ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยที่มลู ค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีท่บี ริษัทจัดการกาหนด
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3. บริษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึง่ บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตา่ งกัน
4. ในกรณี ท่ี มี ก ารใช้เ ครื่ อ งมื อ ADLs นี ้ ADLs ที่ เ รี ย กเก็ บ ได้จ ะน ากลับ เข้า กองทุน อย่ า งไรก็ ต าม การใช้เ ครื่ อ งมื อ นี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ ม่ไ ด้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
• การกาหนดเงือ่ นไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
- ระยะเวลาทีต่ ้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถอื หน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา : 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการใน
กรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ น
ผูใ้ ช้ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควร
ภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้
เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอี ยดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้
เครื่องมือนัน้ ๆ
เนื่องจากการแสดงข้อมูลใน “ระบบบริหารจัดการกองทุนรวม” ของสานักงาน ก.ล.ต. (ณ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2565) สามารถ
แสดงข้อมูลได้เพียง “เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : ….% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา: …วันทาการ" แต่เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนดสาหรับการใช้ notice period นี ้ คือ “เมื่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่ าตั้งแต่ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ น
เวลา 5 วันทาการ” ดังนัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้เงื่อนไขที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมนีเ้ มื่อจะใช้ notice
period
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. กรณีท่ี 1: ในกรณีสถานการณ์ปกติ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการขายคืนหน่วยลงทุนมูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนตามวิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการอาจกาหนดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้า
ตามเงื่อนไข Notice period เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน
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กรณีท่ี 2: ในกรณีท่เี กิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียด
ของการขายคืนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไข Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครัง้ นัน้ ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด โดยรายละเอียด Notice period ในกรณีท่ี 2 นี ้ อาจแตกต่างจากกรณีท่ี 1 ทัง้ นี ้
จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจั ดการลงทุน
และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม
2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ โดยในกรณี ท่ีมีการใช้
Notice period และมีเหตุท่ีทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย แนวทางในการใช้รว่ มกับเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
กับคาสั่งที่ได้จาก Notice period นัน้ เช่นเดียวกับคาสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย และหากจะปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการจะประกาศแนวทางอื่นเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
ทัง้ นีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีท่ีมีการใช้ Notice period และมีเหตุท่ีทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบตั ิกบั คาสั่งที่
ได้จาก Notice period นัน้ เช่นเดียวกับคาสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice
period ร่วมกับเครื่องมื ออื่น ได้แก่ การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการขายคืนที่ ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ กาหนด
(Liquidity Fee) การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดว้ ยสูตรการคานวณที่ สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing pricing) การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs)
การกาหนดเพดานการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) การดาเนินการในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชาระหนีห้ รือตราสารที่ลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ดว้ ยราคาที่เหมาะสม (Side pocket) การ
ระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) และเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ
กองทุนที่มีระบุในรายละเอียดโครงการและหรือหนังสือชีช้ วนกองทุนนี ้ และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลง Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับ
เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Notice period อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพ
คล่องของตลาด และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่
อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนอยู่ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้
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ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการ
ได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
-

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ : 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการใน
กรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ น
ผูใ้ ช้ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควร
ภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้
เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้
เครื่องมือนัน้ ๆ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริ ษั ท จัด การจะก าหนด Redemption Gate ขั้น ต่ า ไม่ ต่ า กว่ า ร้อ ยละ 15 ของมูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น ตาม
รายละเอียดวิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณที่บริษัท
จัดการกาหนด
3. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ทัง้ หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in)
หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata
basis) ของคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อนหลังของคาสั่งรับซือ้ คื นหน่ วยลงทุน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการยังไม่ เปิ ดให้มี การยกเลิ ก คาสั่ง รับ ซือ้ คืน หน่ว ยลงทุนและหรือ
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สับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ โดยหากจะเปิ ดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
7. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
8. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดการอาจใช้รว่ มกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
อื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Gate threshold และหรือ Gate period ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และหรือไม่เกิน Gate period ที่ระบุ
ในโครงการ ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีท่บี ริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate กรณีท่ีสถานการณ์มีการ
เปลี่ ย นแปลง เช่ น การยกเลิ ก Redemption Gate ก่ อ นระยะเวลาที่ ก าหนด การใช้เ ครื่อ งมื อ อื่ น ทดแทนหรือ ควบคู่กับ
Redemption Gate เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และ
แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชกั ช้า กรณีท่ไี ม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะ
ไม่ปกติ โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน และหรือความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล่องกับปริมาณการไถ่ถอน
ของกองทุนรวม และหรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้ และหรือ
ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนอยู่ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการ ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ท่ไี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
-

การดาเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ด้วยราคาทีส่ มเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน

-

การไม่ ข ายหรื อไม่ รั บ ซื้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ตามคาสั่ ง ที่รั บไว้ ห รื อจะหยุ ด รั บ คาสั่ ง ซื้อ หรื อ คาสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น
(suspension of dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทาการ
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดย
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สุจริตและสมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้องระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอ่นื ใดดังต่อไปนี ้ ซึง่ ไม่เกินกว่ากรณีท่ปี ระกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สาคัญ
2.อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ น
หน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
3.อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีท่ปี รากฏข้อเท็จจริงซึง่ บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้ และการเลิกกองทุนรวมจะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการ ซือ้ ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี ้ กรณีท่เี ป็ นกองทุนรวมที่มีกาหนดระยะเวลาการรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดาเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยัง
คงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
การขายคืนนัน้
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ตารางสรุ ปอัตราส่วนการลงทุน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1
ตราสารภาครัฐไทย
2

3
4

5

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2อันดับแรกขึน้ ไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่
ไม่เกิน 35%
ต่ากว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1. ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ
ไม่จากัดอัตราส่วน
3.13.2. ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อก
ไม่เกิน 20%
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ ี
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่ตา่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
rating แบบ national scale)
รัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน SN หรือศุกกู ที่ผอู้ อก
1. 10%หรือ
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
2. นา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark +
ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5%
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ อ อกมี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล เป็ นการทั่ วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณี ท่ีเป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน
นั บ แต่ วั น ที่ ล งทุ น ต้อ งขึ ้น ทะเบี ย นหรื อ อยู่ ใ นระบบของ
regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นซื ้อ ขายในกระดานซื ้อ ขาย 1. 10% หรือ
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ 2. นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู้ อก
ตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทาให้มีการเพิก
ถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของบริษัทดังกล่าวซือ้
ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ
SET หรือ ของตลาดซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ต่า งประเทศ (แต่ไ ม่
รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทาให้มี
การเพิกถอนหุน้ ออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุน้ ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม
6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน SN หรือศุกูกที่ผู้
ออกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ ไ ม่ ร วมสาขาของ ธพ. ต่ า งประเทศที่ ไ ด้รับ อนุญ าตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel
III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.4.3.2 ผู้ อ อกมี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล เป็ นการทั่ ว ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397
วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ
6.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น บุคคล
ดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบัน การเงิ น ต่ า งประเทศที่ มี ลัก ษณะท านอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน
นั บ แต่ วั น ที่ ล งทุ น ต้อ งขึ ้น ทะเบี ย นหรื อ อยู่ ใ นระบบของ
regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุ ร กรรมดั ง นี ้ ที่ คู่ สั ญ ญามี credit rating อยู่ ใ นระดั บ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่ ว ย infra หรือ หน่ ว ย property ที่ มี ลัก ษณะครบถ้ว น
ดังนี ้
6.7.1 จดทะเบี ย นซื อ้ ขายหรื อ อยู่ใ นระหว่ า ง IPO เพื่ อ การ
จดทะเบี ย นซื อ้ ขายในกระดานซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ส าหรับผู้
ลงทุ น ทั่ ว ไปของ SET หรื อ ของตลาดซื ้อ ขายหลั ก ทรัพ ย์
ต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง หน่ ว ยดั ง กล่ า วที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าว
ออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private
equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน
SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ3.13.1. ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ
ข้อ 3.13.2. ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
7
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ไม่จากัดอัตราส่วน
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified
fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
8
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่
กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
(1) 25% หรือ
การเงินกับบริษัทดังกล่าว
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized Exchange
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติ -รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีเว้นแต่เป็ น MF
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
นิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้ - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เดือน ทัง้ นี ้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่ ร วมถึ ง ทรั พ ย์สิ น ที่ MF ได้ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ม าจาก
คู่สัญ ญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF
ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ ่อี อกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน
buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการ
ลงทุน ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo
ไม่เกิน 25%
4 securities lending
ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ส่วนที่1 : อัตราส่วน รวมกันไม่เกิน 15%
การลงทุ น ที่ ค านวณตามผู้อ อกทรั พ ย์สิ น หรื อ คู่ สั ญ ญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี ้
5.1 มี ลัก ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ส่ ว นที่ 1 :
อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ค านวณตามผู้อ อกทรัพ ย์สิ น หรื อ
คูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ลดความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทาธุ รกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่ อการลดความ
เสี่ยง (non-hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

global exposure limit
กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน (รายละเอียดของการ
คานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ี สานักงานประกาศ
ก าหนด) จ ากั ด net exposure ที่ เ กิ ด จากการลงทุ น ใน
derivativesโดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product
limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
ต้องมีจานวนหุน้ ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจานวน
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้
2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ตราสาร Basel III และศุกกู
(financial liability)* ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามที่
ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
ล่าสุด ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงิน
หรือตราสารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)
ที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ิน
ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ ินทาง
การเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการ
ทั่วไป และในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารไม่มีหนีส้ ินทางการเงิน
ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีลา่ สุด** ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้ องผูอ้ อกราย
นัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filingในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ น
ตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่า
กว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี ู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ น
รายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตรา
สารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ: *หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ผี อู้ อกตราสาร
ดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั้
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ข้อ

5

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
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อัตราส่วน
โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดย
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International
Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United
States
Generally Accepted Accounting Principle (US
GAAP) เป็ นต้น
**รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินใน
ครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ
MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี ้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนใน หน่วยลงทุนของ MF อื่น ที่ บลจ.
เดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทัง้ หมดของ
กองทุน infra
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทัง้ หมดของ
กองทุน property ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย
property ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย private equity

อัตราส่วน
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity ทัง้ หมด
ของกองทุน private equity

ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม1
รายการทีเ่ รียกเก็บ

เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

1.193

1.477

1.477

N/A

0.932

1.477

N/A

N/A

N/A

ไม่เกิน 2.6750

1.081
N/A
N/A

1.338
0.793
N/A

1.338
1.338
N/A

ไม่เกิน 0.1070

0.026
N/A
N/A

0.032
0.032
N/A

0.032
0.032
N/A

ไม่เกิน 0.5350

0.086
N/A
N/A

0.107
0.107
N/A

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.107
0.107
N/A
ไม่มี

ไม่มี
ไม่เกิน
2.3900
ตามที่จ่ายจริง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.069

0.070

0.063

0.011

0.010

0.008

2.2 ค่าจัดตัง้ กองทุน

ตามที่จ่ายจริง

0.013

0.013

0.009

2.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ตามที่จ่ายจริง

0.044

0.043

0.043

0.001

0.004

0.003

1.262

1.547

1.540

อัตราตาม
โครงการ2

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
รวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
- KKP SG-AA Extra
- KKP SG-AA Extra-SSF

ไม่เกิน 3.317

- KKP SG-AA Extra-ES
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)3
- KKP SG-AA Extra
- KKP SG-AA Extra-SSF
- KKP SG-AA Extra-ES
1.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
(Trustee Fee)
- KKP SG-AA Extra
- KKP SG-AA Extra-SSF
- KKP SG-AA Extra-ES
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน (Registrar Fee)
- KKP SG-AA Extra
- KKP SG-AA Extra-SSF
- KKP SG-AA Extra-ES
1.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
(Advisory Fee)
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู้ ระกัน
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
รวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการไม่ได้
2.1 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ4 เช่น ค่าประกาศ
หนังสือพิมพ์ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
ตามที่จ่ายจริง
สาหรับกองทุน เป็ นต้น
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมด
- KKP SG-AA Extra
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รายการทีเ่ รียกเก็บ
- KKP SG-AA Extra-SSF
- KKP SG-AA Extra-ES
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์

อัตราตาม
โครงการ2

เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

ไม่เกิน
5.7070

N/A

1.002

1.540

N/A

N/A

N/A

0.193

0.176

0.175

ตามที่จ่ายจริง

[คิดเป็ นเงิน 551,977.91 บาท] [คิดเป็ นเงิน 640,363.02 บาท] [คิดเป็ นเงิน 844,942.84 บาท]

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน2 (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการทีเ่ รียกเก็บ

อัตราตาม
โครงการ2

เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เรียกเก็บจริงรอบปี 2
1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

ไม่เกิน 2.14

0.535
N/A

0.535
ยกเว้น

0.535
ยกเว้น

N/A

N/A

N/A

ยกเว้น
N/A

ยกเว้น
ยกเว้น

ยกเว้น
ยกเว้น

N/A

N/A

N/A

ยกเว้น
N/A

ยกเว้น
ยกเว้น

ยกเว้น
ยกเว้น

N/A

N/A

N/A

0.535
N/A

0.535
ยกเว้น

0.535
ยกเว้น

N/A

N/A

N/A

อัตรา 50 บาทต่อ 1
รายการ

อัตรา 50 บาทต่อ 1
รายการ

อัตรา 50 บาทต่อ 1
รายการ

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (Front-end Fee)
- KKP SG-AA Extra
- KKP SG-AA Extra-SSF
- KKP SG-AA Extra-ES
2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (Back-end Fee)
- KKP SG-AA Extra
- KKP SG-AA Extra-SSF

ไม่เกิน 2.14

- KKP SG-AA Extra-ES
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (Switching Fee)
- กรณีเป็ นกองทุนต้นทาง (Switch
Out)
- KKP SG-AA Extra
- KKP SG-AA Extra-SSF

ไม่เกิน 2.14

- KKP SG-AA Extra-ES
- กรณี เ ป็ นกองทุ น ปลายทาง
(Switch In)
- KKP SG-AA Extra
- KKP SG-AA Extra-SSF

ไม่เกิน 2.14

- KKP SG-AA Extra-ES
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทุน

อัตรา 50 บาทต่อ
1 รายการ

1

การคานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ของกองทุน บริษัทจัดการจะคานวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบี ยนหน่วยลงทุน
ที่เกิดขึน้ ในวันทาการนัน้
2
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดทานองเดียวกัน
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3

ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้น รวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว
ค่าใช้จ่ายอื่น ที่แต่ละรายการมีมลู ค่าไม่เกิ นร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีมลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึน้ ไป บริษัทจะเปิ ดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็ น
รายการต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และรายการใด ๆ ที่มีมลู ค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจะรวม
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้เป็ นรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และแสดงไว้เป็ นรายการสุดท้าย
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดโครงการในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ”
2) บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการที่ จ ะปรับ เพิ่ ม อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า วข้า งต้น โดยไม่ ถื อ ว่ า เป็ นการแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ท่ีสานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
3) ในกรณี ท่ีกองทุน ลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมภายใต้ก ารจัด การของบริษัท จัด การ กองทุน ต้น ทาง และกองทุน ปลายทางจะไม่ เ รีย กเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซือ้ คืน (back end fee) ซา้ ซ้อนกัน และรวมถึง
กรณีท่ีกองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังก ล่าวซ้า
ซ้อนด้วยเช่นกัน
4) บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษั ทจัดการ
และ/หรือ ปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
4
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจคิ แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
• รายละเอียดการลงทุน
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• รายละเอียดการกู้ยมื เงินและการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืน
- ไม่มี –
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• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

• รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนีท้ มี่ ีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
- ไม่มี –
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• รายงานสรุ ปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ทีก่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตงั้ แต่ 1 ปี ขึน้
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ ะยะสั้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี
ไป
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าที่สดุ ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถใน T1 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง
การชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู สุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมาก
ในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองจากการผิดนัดชาระ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
หนีท้ ่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั อันดับเครดิต
AA มีความเสี่ยงต่ามาก ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบีย้
ในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้าน
และ
การผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
คืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
T2 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง
ธุรกิจ
ในระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่น่า
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
พอใจ
A
มี ค วามเสี่ ย งในระดับ ต่ า ผู้อ อกตราสารหนี ้มี ค วามสามารถในการช าระ T3 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่ยอมรับ
ดอกเบี ้ย และคื น เงิ น ต้น ในเกณฑ์สู ง แต่ อ าจได้รั บ ผลกระทบจากการ
ได้
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิต T4 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ที่คอ่ นข้างอ่อนแอ
ที่อยู่ในระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จดั โดย Tris Rating เป็ นอันดับเครดิตตราสาร
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระ
หนีใ้ นตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชาระหนีข้ องผูอ้ อกตรา
ดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยน
สารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชาระหนีจ้ ากสกุลเงินบาทเป็ น
แปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี ความ
สกุลเงินตราต่างประเทศ
สามารถในการชาระหนีอ้ ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูง
นอกจากนี ้ Tris Rating ยัง ก าหนด “แนวโน้ม อัน ดับ เครดิ ต ” (Rating
กว่า
Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็ นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้
BB มี ค วามเสี่ ย งในระดับ สูง ผู้อ อกตราสารหนี ้มี ค วามสามารถในการช าระ
ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึง
ดอกเบี ้ย และคื น เงิ น ต้น ในเกณฑ์ต่ า กว่ า ระดับ ปานกลาง และจะได้รับ
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทาง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
ธุรกิจในอนาคตของผูอ้ อกตราสารที่ อาจกระทบต่อความสามารถในการชาระ
ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนีอ้ ยู่ในเกณฑ์ท่ไี ม่
หนี ้ ทั้งนี ้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับ
เพียงพอ
ความสามารถในการชาระหนีข้ องหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่ง
B
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระ
ออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
ดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมดความสามารถหรือความ
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้
ตั้ง ใจในการช าระหนี ้ไ ด้ต ามการเปลี่ ย นแปลงของสถานกาณ์ท างธุ ร กิ จ
Stable
หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
C
มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนีส้ งู ที่สดุ ผูอ้ อกตราสารหนีไ้ ม่มีความสามารถ
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง
ในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัย
หรือไม่เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขที่เอือ้ อานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึง
จะมีความสามารถในการชาระหนีไ้ ด้
D
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผูอ้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถชาระ
ดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย
เพือ่ จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น
สาหรับประเทศไทย
สาหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึ ง ระดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้น สูง สุด ของอัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนีจ้ ะมอบให้กบั อันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตรา
สารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตรา
สารทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ สูงมากเปรียบเทียบกับผูอ้ อก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขัน้ นีต้ ่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตรา
สารอื่ น ที่ ไ ด้รับ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้น สูง สุด ของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็ นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนีไ้ ด้
ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ ากกว่า
ตราสารหนีอ้ ่ืนที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ที่สงู กว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย การชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของ
ตราสารเหล่า นี ภ้ ายในประเทศนั้น ๆ มี ค วามไม่ แน่ น อนใน
ระดั บ หนึ่ ง และ ความสามารถในการช าระหนี ้คื น ตาม
ก า หนดเวลาจะมี ค วามไม่ แ น่ น อน มากขึ ้ น ตา ม ก า ร
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha) แสดงถึ ง ระดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้น ต่ า อย่ า งมี นัย ส าคัญ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนีอ้ ่ืน ๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของตราสารหนีแ้ ละข้อผูกพันทางการเงิน
ยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบนั แต่ความมั่นคงยังจากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชาระหนีต้ ามกาหนด
อย่างต่อเนื่องเท่านัน้ และความสามารถในการชาระหนีต้ าม
กาหนดอย่างต่อเนื่องนัน้ ไม่แน่นอนขึน้ อยู่กบั สภาวะที่เอือ้ ต่อ
การดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ ต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถใน
การปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กบั สภาวะที่เอือ้ ต่อ
การดาเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี ้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กร
หรือตราสารหนีซ้ ง่ึ กาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี ้ ในปัจจุบนั

F1 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารตรง
ตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย
ภายใต้อนั ดับความน่าเชื่อถือนีจ้ ะมอบให้สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและ
โดยปกติแล้วจะกาหนดให้กบั ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล
ในกรณี ท่ีมีระดับความน่าเชื่ อถือสูงเป็ นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “ + ” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กาหนด
F2 (tha)แสดงถึ ง ระดับ ความสามารถในการช าระหนี ้ต ามเงื่ อ นไขทางการเงิ น ตาม
ก าหนดเวลาในระดับ ที่ น่ า พอใจเมื่ อ เปรีย บเที ย บกับ ผู้อ อกตราสารหนี อ้ ่ื น ใน
ประเทศเดี ย วกัน อย่ า งไรก็ ดี ระดับ ของความน่ า เชื่ อ ถื อ ดัง กล่ า วยัง ไม่ อ าจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ไี ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สงู กว่า
F3 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กาหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสาร
อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาระหนีด้ ังกล่าวจะมี
ความไม่แน่นอนมากขึน้ ไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สงู กว่า
B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กาหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการชาระหนีด้ งั กล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสัน้
C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาที่ไ ม่แน่นอนสูงเมื่อเปรีย บเทีย บกับ ผูอ้ อกตราอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กับสภาวะที่เอือ้ ต่อ
การดาเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้
D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนีท้ ่ไี ด้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สาหรับ
ประเทศไทย
เครื่อ งบ่งชี พ้ ิเ ศษสาหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูก ระบุไ ว้ต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ
สากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
สาหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอั นดับความ
น่าเชื่อถือขัน้ หลัก ทั้งนี ้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความ
น่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ากว่า “CCC (tha)”
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ตอ่ ท้าย
ดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ
อันดับความน่าเชื่ อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็ นไปได้ท่ีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอันดับความ
น่าเชื่อถือให้สูงขึน้ “สัญญาณลบ” จะบ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ ให้
ต่าลง หรือ “สัญญาณวิวฒ
ั น์” ในกรณีท่อี นั ดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รบั การปรับขึน้ ปรับ
ลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วง
ระยะเวลาสัน้ ๆ
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สดุ ที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสูก่ ารเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู จัดอยูใ่ นกลุม่ ที่มีพนื ้ ฐานที่นาไปสูก่ ารเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู พิจารณาว่าเป็ นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มตี ราสารหนีท้ ่ถี กู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่สี ร้างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชาระหนีม้ าก
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่เี กิดการผิดสัญญาชาระหนีข้ นึ ้ แล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชาระเงินต้นหรือดอกเบีย้ ได้
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนีต้ งั้ แต่อนั ดับ Aa ถึง Caa การกากับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตราสาร
หนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพสูงที่สดุ ในอันดับนัน้ การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพปานกลางในอันดับนัน้ และการ
กากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพต่าที่สดุ ในอันดับนัน้

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 1.84 เท่า

•

ผลขาดทุนสูงสุดทีเ่ กิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)
• กองทุน KKP SG-AA Extra มีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)
= -28.80% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็ นข้อมูลตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุนถึงวัน
สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี)
• กองทุน KKP SG-AA Extra-SSF มี ผลขาดทุนสูงสุดที่ เกิ ดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)
= -7.00% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็ นข้อมูลตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุนถึงวันสิน้
รอบระยะเวลาบัญชี)
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ผลการดาเนินงานของกองทุน1
• กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจคิ แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP SG-AA
Extra) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

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

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

2.58%
5.61%

3.17%
9.12%

14.85%
25.57%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 928,804,165.35 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.0377 บาทต่อหน่วย
ตัง้ แต่จัดตัง้
3 ปี 2
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
N/A
6.83%
N/A
N/A
N/A
11.38%

8.27%

9.18%

8.70%

8.27%

N/A

N/A

N/A

12.57%

8.00%

9.74%

8.51%

8.00%

N/A

N/A

N/A

13.85%

Year to
Date
14.85%
25.57%

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%ต่อปี )
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.91% 2.84% 14.85%
ตัวชีว้ ดั 3,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5.07% 2.54% 25.57%
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5.17% 18.80% 8.27%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6.37% 21.00% 8.00%
ตัวชีว้ ดั
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชีว้ ดั :
สัดส่วน %
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
23.2
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงิ นดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ ยนเพื่ อค านวณ
52.8
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุน
3
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4. ดั ช นี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรั บ ด้ ว ยต้ น ทุ น
2
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT
5.5
Total Return Index)
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สัดส่วน %
5.5

6. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุ ลเงิ นดอลลาร์สิ งคโปร์ โดยปรับเป็ นอัตราผลตอบแทน
ทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่
มีความน่าเชื่อถือและได้รบั การยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน
7. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
2.5
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
8. ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน
1.5
เป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
9. อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
4
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
หมายเหตุ: การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วดั ผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขนึ ้ เมื่อเปรียบเทียบ
ตัวชีว้ ดั มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนีท้ ่กี องทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตวั ชีว้ ดั มาตรฐานใหม่ (ตามข้อ 9)
คานวณจากสมมติฐานตราสารหนีท้ งั้ หมดเสียภาษี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็ นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชีว้ ดั เป็ นดังนี ้
1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
5. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนีภ้ าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสาร
อยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย)
6. ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT
Total Return Index
8. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
9. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุ นการป้ องกั นความเสี่ ยงอั ตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
10. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
11. ดัชนีราคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
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สัดส่วน %
14.2
63.8
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1
1
1
2
3
3
3
1.5
2.5

สัดส่วน %
4

12. อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
4
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั จัดตัง้ กองทุนรวมไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน
รวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ท่เี ลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทา
การสุดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
6
The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values
licensed from MSCI (“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a
“contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a
“contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any rules, laws,
regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty or liability and no
copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment
or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy,
including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics
or other materials or information.
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 12 มีนาคม 2562
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• กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจคิ แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม
(KKP SG-AA Extra-SSF) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

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

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

2.58%
5.61%

3.18%
9.12%

14.83%
25.57%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 33,140,941.86 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.0435 บาทต่อหน่วย
ตัง้ แต่จัดตัง้
3 ปี 2
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
N/A
17.22%
N/A
N/A
N/A
23.13%

8.27%

9.18%

8.70%

8.27%

N/A

N/A

N/A

9.16%

8.00%

9.74%

8.51%

8.00%

N/A

N/A

N/A

9.53%

Year to
Date
14.83%
25.57%

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%ต่อปี )
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12.15% 14.83%
ตัวชีว้ ดั 3,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10.90% 25.57%
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10.51% 8.27%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11.68% 8.00%
ตัวชีว้ ดั
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชีว้ ดั :
สัดส่วน %
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
23.2
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงิ นดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ ยนเพื่ อค านวณ
52.8
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุน
3
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4. ดั ช นี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรั บ ด้ ว ยต้ น ทุ น
2
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT
5.5
Total Return Index)
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สัดส่วน %
5.5

6. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุ ลเงิ นดอลลาร์สิ งคโปร์ โดยปรับเป็ นอัตราผลตอบแทน
ทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่
มีความน่าเชื่อถือและได้รบั การยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน
7. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
2.5
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
8. ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน
1.5
เป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
9. อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
4
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
หมายเหตุ: การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วดั ผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขนึ ้ เมื่อเปรียบเทียบ
ตัวชีว้ ดั มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนีท้ ่กี องทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตวั ชีว้ ดั มาตรฐานใหม่ (ตามข้อ 9)
คานวณจากสมมติฐานตราสารหนีท้ งั้ หมดเสียภาษี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็ นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชีว้ ดั เป็ นดังนี ้
1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
5. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนีภ้ าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสาร
อยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย)
6. ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT
Total Return Index
8. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
9. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุ นการป้ องกั นความเสี่ ยงอั ตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
10. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
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สัดส่วน %
14.2
63.8
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1
1
1
2
3
3
3
1.5

สัดส่วน %
2.5

11. ดัชนีราคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
12. อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
4
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
4
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั จัดตัง้ กองทุนรวมไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน
รวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ท่เี ลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทา
การสุดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
6
The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values
licensed from MSCI (“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a
“contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a
“contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any rules, laws,
regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty or liability and no
copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment
or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy,
including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics
or other materials or information.

หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 12 มีนาคม 2562 (เปิ ดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)
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บริษัทจัดการได้มีการเปลี่ยนดัชนีชีวดั (Benchmark) ของกองทุน KKP SG-AA Extra โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็ นต้น
ไป รายละเอียด ดังนี ้
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุผล

ส่วนโครงการ : ตัวชีว้ ัด/อ้างอิง
KKP SG-AA EXTRA FUND
ชื่อชีว้ ัด/อ้างอิง

สัดส่วน
ชือ่ ชีว้ ัด/อ้างอิง
(ร้อย
ละ)
23.2 1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET TRI)
TRI)
52.8 2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD
Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุน
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน
คานวณผลตอบแทน
3 3. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE
3. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL
AGGREGATE Total RETURN INDEX
Total RETURN INDEX VALUE Hedged
VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุน
USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
เป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณ
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ผลตอบแทน
2 4. ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total
4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global
High Yield Total Return Index Value
Return Index Value Hedged USD ปรับ
Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ น
คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
วันที่คานวณผลตอบแทน
5.5 5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวม
5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการ
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total
Total Return Index)
Return Index
6. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment 5.5 6. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS
Trusts ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดย
Net Total Return Index ในสกุลเงิน
ปรับเป็ นอัตราผลตอบแทนทุกประเภท
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
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สัดส่วน
(ร้อย
ละ)
14.2 - เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปรับเปลี่ยนสัดส่วน
63.8 การลงทุนระยะยาว
(Strategic Asset
Allocation : SAA) ของที่
ปรึกษาการลงทุนของ
กองทุน
1 - เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนการลงทุนในปั จจุบนั
- แก้ไขชื่อบาง
Benchmark เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยน
ชื่อของดัชนี
2 - แก้ไข Benchmark
เพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุน
ในการป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
สาหรับการลงทุนในตรา
สารทุน สินค้าโภคภัณฑ์
3 (Commodity) ทองคา
ต่างประเทศ จากเดิม ที่
ระบุวา่ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
3 ผลตอบแทนเป็ นสกุล
บาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน เป็ น ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกัน
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ข้อความเดิม

ข้อความใหม่
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ส่วนโครงการ : ตัวชีว้ ัด/อ้างอิง
return) โดยใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล
Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความ
น่าเชื่อถือและได้รบั การยอมรับ และปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน
7. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified
Commodity Index Excess Return ใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ น
สกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน

2.5

8. ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ น
สกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

1.5

9. อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 3 เดือน
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
-

4

-

-

-

-

-

7. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified
Commodity Index Excess Return ในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน
8. ดัชนีราคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
(LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน
9. อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 3 เดือน
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
10. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล
Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ ทย
11. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี ้
ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอยู่ใน
ระดับ BBB+ ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ ทย)
12. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure
USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ

กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra (KKP SG-AA Extra FUND)

ความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุล
บาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน
1.5

2.5

4

1

1

- เพิ่ม Benchmark
สาหรับการลงทุนในตรา
สารหนีภ้ าครัฐ ตราสาร
หนีภ้ าคเอกชนในประเทศ
และการลงทุนในกองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
(Infrastructure Fund)
ทั่วโลก

3
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ส่วนโครงการ : ตัวชีว้ ัด/อ้างอิง
คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ
วันที่คานวณผลตอบแทน
ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account)
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริษั ทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ การซือ้
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธีปฏิบตั ิท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุน
ที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ก่อนตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไ ขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทัง้ ปวงแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ
สานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี ้
(1) มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า และ
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า:
เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน ที่ผลู้ งทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น
การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่าง
สัญญา ซึ่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนีม้ ีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้ การ
สั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่ง
ขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขัน้ ต่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษา
ข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าประกันที่ไ ด้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่ บริษัทประกันชี วิตกาหนด โดยสามารถชาระเป็ นเงินสด
แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือวิธีอ่นื ที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั่งซือ้
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หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผลู้ งทุน
ได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ใน
โครงการกองทุน โดยคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารและได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว
และเมื่อรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ได้ไม่ว่า
กรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่า
คาสั่งดังกล่าวหรือผูล้ งทุนเป็ นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทาผิดการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผูล้ งทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีขอ้ สงวนสิทธิในการ
พิจารณารับประกัน
(3) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(3.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการ
เสนอขายที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
โครงการกองทุน และคาสั่งขายคื นหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใด
ทัง้ สิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอ่ืนใดที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจานวนขัน้ ต่า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สาหรับผูล้ งทุน
ที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัท
ประกันชีวิต ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนของวันทาการรับซือ้ คืนหน่ว ยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกัน
ชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษัทจัดการให้กบั ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่ง
เป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(3.2) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่น
ใด ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
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(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้
ออกใบยืนยันการสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้ งนี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอ
สงวนสิทธิท่จี ะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตาม
จานวนขัน้ ต่าจานวนเงินคงเหลือขัน้ ต่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษัท
ประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง
(กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือ
ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึง่ กาหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั่งที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ให้มี
สัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทัง้ นี ้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น
เป็ นไปตามที่กาหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึง่ อาจเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กบั
บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่
ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่บี ริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขัน้ ต่าที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งใบยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้
ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการ
ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงิน
เป็ นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนีผ้ ูถ้ ื อหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนส ามารถ
สอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(6) การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กบั
บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิต
เข้าถึงข้อมูลนัน้ ได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดาเนินการจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงาน
แสดงฐานะการเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบ
สถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิต
ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดั ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
(7) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนปกติท่ีซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี ้
(7.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใดทัง้ สิน้
(7.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
(7.3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วน
ของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็ น
ตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่
แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง
เป็ นต้น
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.7) สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัท
ประกันชีวิตนัน้
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทัง้ ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของฝ่ ายขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
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(7.9) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รบั คาแนะนาเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจน
รับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริง ที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
(7.11) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซือ้ กรมธรรม์ รวมทัง้ การซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกาหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบตั ิอ่ื นของ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) สานักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอ่ืนใดในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ กรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ทาการของบริษัท
จัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้บริการสั่งซือ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสาหรับบริษัท
ประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ สาหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนัน้ (ตามคาจากัดความตามในหนังสือชีช้ วนส่วนโครงการนี)้ โดยหาก
จะเปิ ดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่
สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
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ข้อมูลเพิม่ เติม
คาจากัดความ / คานิยาม :
โครงการ
กองทุน/กองทุนรวม
หน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริษัทจัดการ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์
วันทาการ
วันทาการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง

ราคาขายหน่วยลงทุน
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
คาเสนอซือ้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

แก้ไขราคาย้อนหลัง

หมายถึง

การชดเชยราคา

หมายถึง

หมายถึง
หมายถึง

โครงการจัดการกองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
หน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ชนิด คือ
1. หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (ชื่อย่อ : KKP SG-AA Extra)
2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : KKP SG-AA Extra-SSF)
3 .หน่วยลงทุนชนิด ES (ชื่อย่อ : KKP SG-AA Extra-ES)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
บุคคลหรือนิติบคุ คลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั อนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทาการปกติของบริษัทจัดการ
วันทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ซึง่ เป็ นวันทาการปกติของ
บริษัทจัดการและของกองทุนรวมที่กองทุนลงทุน วันทาการของประเทศที่กองทุนลงทุน
และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และรวมถึงสถาบัน
การเงินต่างประเทศที่มีการติดต่อซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศ
กาหนดเพิ่มเติม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการที่
คานวณ
มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทั่วไปที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องปฏิบตั ิตาม
ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงา
กิจการ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง โดยแก้ไขราคา
ย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึงปั จจุบนั
การเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องแทนการเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุน
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กิจการ

หมายถึง

กลุม่ กิจการ

หมายถึง

อันดับความน่าเชื่อถือ
อันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade)

หมายถึง
หมายถึง

สถาบันการเงินตาม
กฎหมายไทย
สมาคม

หมายถึง

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

หมายถึง
หมายถึง

มติพิเศษ

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซอื ้ ขายในศูนย์
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จากัด
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับ
การจัดทางบการเงินรวม
สัญลักษณ์ท่ใี ช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ยอมรับจากสานักงานกาหนดว่าเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือที่ผลู้ งทุนสามารถลงทุนได้ซง่ึ
เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้รบั การจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สานักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือ
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน เว้นแต่ในกรณีท่ไี ม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน กองทุนจะใช้
(1) อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหรือคูส่ ญ
ั ญา โดยในกรณีท่ีผอู้ อกหรือคู่สญ
ั ญาเป็ น
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ให้หมายความรวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือ
สนับสนุน (support credit) ซึง่ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่
ธนาคารดังกล่าวจะได้รบั การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อมีกรณีจาเป็ น หรือ
(2) อันดับความน่าเชื่อถือของผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ า้ ประกัน
ทัง้ นี ้ กรณีเป็ นตราสารที่มีความเสี่ยงของตราสารเป็ นการเฉพาะ เช่น หุน้ กูเ้ พื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (securities bond) หรือหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ (subordinated bond)
เป็ นต้น กองทุนจะใช้อนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือสัญญา (issue rating)
เท่านัน้ เว้นแต่ตราสารนัน้ ได้รบั การคา้ ประกันโดย ผูค้ า้ ประกันกองทุนอาจสามารถใช้
อันดับความน่าเชื่อถือของผูค้ า้ ประกันได้ หรือ
(3) วิธีการอื่นใดตามประกาศที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือกาหนดเพิ่มเติม
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน และ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั อนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
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มติเสียงข้างมาก

หมายถึง

กองทุนรวมเพื่อการออม

หมายถึง

จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กองทุนรวมที่มีวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้ งทุนซึง่ จัดตัง้ ขึน้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และให้หมายความรวมถึงกองทุน
รวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการ
ออมระยะยาวของผูล้ งทุนตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว ทัง้ นี ้ เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวเท่านัน้ กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- ช่องทางการบริการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวตามข้อ 1 ซึ่งจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผสู้ นใจลงทุน/ผูจ้ องซือ้
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผูส้ นใจลงทุน/ผูจ้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่อง
ดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน:
บริษัทจัดการจะจัดให้มีหรือดาเนินการให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) จัดให้มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ
ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด
รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) ได้ท่ที ่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทุกวันในเวลาทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี)
การเปิ ดบัญชีกองทุน:
ผูจ้ องซือ้ จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุก
กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมถึง
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เอกสารอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับเปิ ดบัญชี กองทุนตามที่ บริษัทจัดการกาหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี ้
(1) กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
(2) กรณีนิติบคุ คล
ก) สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจได้ลงนามและประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และหรือ ผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวง
พาณิชย์ออกให้
จ) สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
(3) กรณีบญ
ั ชีรว่ ม (ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 4 คน)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้องของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละราย
บริษัทจัดการกาหนดให้ผใู้ ช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนและเป็ น ผูม้ ีสิทธิท่จี ะได้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปั นผล
รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็ นผูถ้ ือหน่วยที่มีช่ือในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เท่านัน้ ในกรณีท่ีมีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะดาเนินการจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย
นัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (แต่ทงั้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมตั ิเปิ ดบัญชีรว่ มข้างต้นไ ด้
ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการจะทาการโอนเงินค่า ขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืน
หน่ ว ยลงทุน อัต โนมัติ (ถ้า มี ) เข้า บัญ ชี เ งิ น ฝากตามที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ทุก รายนั้น ได้แ จ้งความประสงค์ไ ว้แ ก่ บ ริษัท จัด การ ทั้ง นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการดาเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็ นผูก้ าหนดขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี
รวมทัง้ การดาเนินการพิสจู น์ทราบความมีตวั ตนของลูกค้าเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชี
เงินฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สาหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบี ยนผูถ้ ือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะ
ถือเอาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีเป็ นหลัก หรือใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
หากข้อมูลของชุดคาขอเปิ ดบัญชีท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน อาจรวมถึงกรณีท่ี
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่
ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูจ้ องซือ้ บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาเนินการเปิ ดบัญชี
กองทุนให้แก่ผจู้ องซือ้
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี หรือเอกสารอื่น ๆ ในการเปิ ดบัญชี โดยถือว่าได้รบั
มติเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชีช้ วน
ตามรอบปี บญ
ั ชีหรือในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานั กงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใด
ที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชี
กองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
2.2 วิธีการจองซือ้ หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรก:
2.2.1 บริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน:
เมื่อผูจ้ องซือ้ เปิ ดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ภายในระยะเวลาเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตัง้ แต่
เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือตามระยะเวลาที่ บริษัทจัดการกาหนด โดยจะต้องจองซือ้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่ามูลค่าการสั่งซือ้ ขัน้ ต่า
ตามที่บริษัทจัดการกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในการจองซือ้ แต่ละครัง้ ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั
ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีในข้อ 2.1 เรื่อง “การเปิ ดบัญชีกองทุน” และ ชาระเงินค่าจองซือ้ จนเต็มมูล
ค่าที่บริษัทจัดการ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษั ท
จัดการกาหนด เช่น การชาระเป็ นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือเช็ค และ/หรือดราฟต์ เป็ นต้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ น
อย่างอื่น ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ท่สี ่งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชี
จองซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบีย้ รับ หรือผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึน้ ในบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัท
จัดการจะดาเนินการให้เป็ นผลประโยชน์ของกองทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้
หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี ้ ในวันทาการสุดท้ายของการเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวน
สิทธิท่ีจะรับชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ว ยลงทุนเป็ นเงินสด และ/หรือเงินโอน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีท่ีผลู้ งทุนไม่ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่ วย
ลงทุนหรือทารายการซือ้ หน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ
รับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะไม่ดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว
นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกอ งทุน
นีไ้ ด้โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รบั จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชาระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนีใ้ นช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรกได้โดยในวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชาระเป็ นค่าซือ้
หน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนีไ้ ด้เฉพาะกรณีท่กี องทุนต้นทางเป็ นกองทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
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เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และภายหลังจาก
ที่ได้รบั ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนจากผูจ้ องซือ้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะมอบสาเนาคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนและสาเนาคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ผจู้ องซือ้ เป็ นหลักฐาน ทัง้ นี ้ การจองซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ
ได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว และ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึก
ข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุนของผูจ้ องซือ้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ในกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟต์ หรือเช็คหรือดราฟต์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการจองซือ้ นัน้ และแจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
ผูจ้ องซือ้ ที่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซือ้ ไม่ได้ เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีท่ีผจู้ องซือ้ ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูจ้ องซือ้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ นับสนุนกา ร
ขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผูจ้ องซือ้ ตกลงส่ งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับ
ให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั่งซือ้ ทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนนัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกั น หรือ บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ได้
ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนนัน้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
จะถือว่า ผูจ้ องซือ้ ได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทาง
โทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้ผจู้ องซือ้
ทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยั นจากผูจ้ องซือ้ รวมถึงกรณีท่ีผจู้ องซือ้ ที่
ยังไม่กรอกเอกสาร/แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และ/หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิท่ี จะไม่รบั คาสั่งซือ้
หน่วยลงทุน และจะไม่ดาเนินการหรือทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้
2.2.2 อินเตอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้มีบริการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่
ผูล้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัท
จัดการ หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต:
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนด และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมลงนาม
ในแบบฟอร์มคาขอใช้บริการและหนังสือขอให้หกั บัญชีดงั กล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคาขอใช้บริการและหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ท่ี
บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน บริษัทจัดการจะจัดทาและจัดส่งรหัสประจาตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทารายการ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปยังที่อยู่ท่ีติดต่อได้ตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับจากบริษัทจัดการได้รบั คาขอ
ดังกล่าว ผูถ้ ือรหัสประจาตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีท่ีบุคคลที่มิใ ช่
เจ้าของรหัสประจาตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้
หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายนัน้ และการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายหลังเวลาที่กาหนดหรือในวันหยุดทาการซือ้ ขายให้ถือว่า
เป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง การ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” นี ้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกาหนด
2.3 การคืนเงินค่าจองซือ้ แก่ผจู้ องซือ้
(1) บริษัทจัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ /สั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่ว ยลงทุน
ในการเสนอขายครัง้ แรกไม่ได้รบั การจัดสรรไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจาก
ไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดาเนิน
โครงการต่อไปได้ หรือเป็ นบุคคลหรือนิติบคุ คลที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถจัดตัง้ กองทุนได้ หรือไม่สามารถนากองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) กรณีกองทุนรวมมีจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุน หรือไม่สามารถระดมทุนได้ครบ
หรือระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาหลักทรัพย์ท่ีกองทุน
สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม
2) กรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
3) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คืนให้ผจู้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ได้ระบุไว้ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือตามวิธีการอื่น
ใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตามสัดส่วนของเงินค่า
จองซือ้ หน่วยลงทุน กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (1) และภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่การอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง กรณีเข้าเงื่อนไข
ตามข้อ (2) ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กาหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัท
จัดการจะชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่บริษัทจัดการชาระคืนเงินค่าจอง
ซือ้ หน่วยลงทุนจนครบถ้วน ทัง้ นีไ้ ม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ และผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ แล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง และผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิ เรียกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ทัง้ สิน้
ทัง้ นี ้ ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
2.4 เงื่อนไขการจองซือ้ หน่วยลงทุน
(1) ในการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั ตัง้ โดยบริษัทจั ดการเพื่อ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนีก้ บั บริษัทจัดการ
ไม่ได้
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสั่งซือ้ /ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์
ของผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะทาการจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกั บหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ่ีมีถ่ิน
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคต
ต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ื อหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณี ท่ีบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve)
โดยข้อมูลการสั่งซือ้ ในลาดับก่อนหรือหลังนัน้ ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั่งซือ้ และทารายการซือ้ หน่วยลงทุน
ดังกล่าวเข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้ส่ งั ซือ้ ภายหลังจากที่
บริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เต็มจานวนและครบถ้วนแล้ว
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่
ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ส่ งั ซือ้ และที่สามารถจัดสรรให้แก่ผูส้ ่ งั ซือ้ ได้ (Pro Rata) และในกรณีท่ีจานวน
หน่วยลงทุนมีเศษเหลือน้อยกว่าจานวนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าที่กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว
ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
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ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนด
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจั ดการสามารถเปิ ดเผยข้อมูลของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคูส่ ญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู จ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการฟอกเงินและ การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคูส่ ญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ โดยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
รับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection และตกลงว่า
บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่ กองทุนหลัก และ/หรือกองทุน
ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญา
ต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัท
จัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
ให้ แ ก่ ก องทุ น หลั ก และ/หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศ และ/หรื อ คู่ สั ญ ญาต่ า งประเทศ และ/หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สั ญญาต่างประเทศ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวม (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่ บริษัทได้แ จ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection
2.5 เงื่อนไขอื่น ๆ
1.เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี ้ ให้การอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และ
จัดการกองทุนรวมของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นอันสิน้ สุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรและได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจานวนไม่มากพอที่จะทาให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่อไป
(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จานวนผูถ้ ื อหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผูล้ งทุน ไม่ได้เป็ นไปตามโครงการที่ได้รบั อนุมัติจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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เมื่อการอนุมตั ิจดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมสิน้ สุดลง ให้บริษัทจัดการดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ ผูจ้ องซือ้ อย่างเป็ น
ธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5.2.3 เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซือ้ แก่ผจู้ องซือ้ ”
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือปรับปรุ ง เพิ่มเติม วิธีการซือ้ และ
การชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือ สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีกา รอื่นใดที่
บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน
เพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ,ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวในข้อ 1 ซึ่งจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผสู้ นใจลงทุน/ผูจ้ อง
ซือ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผสู้ นใจลงทุน/ผูจ้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจั ดให้มีขอ้ มูลเรื่อง
ดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ
2.1 วันทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่ นใดที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทาการนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกาหนดภายหลัง ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่ าง
น้อย 1 วันทาการ ทั้งนีผ้ ูส้ นใจลงทุน/ผูส้ ่ งั ซือ้ สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และ
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ ทุกวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลา
8.30 – 15.30 น.
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ทัง้ นี ้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็ นครัง้ แรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีค่มู ือการลงทุนในกอง ทุน
รวมเพื่อการออมให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออม เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
ในกรณีท่ีวนั ดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคาสั่งให้เป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขาย แม้อาจเป็ นวันที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันทาการรับคาสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน (วันทาการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนซือ้ หน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนการวันทาการเปิ ดขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการ
ถัดไป
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้างต้นของวันทาการซือ้ ขาย บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิน้ วัน
ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือทารายการซือ้
หน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิถือเป็ นการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัด ไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายถัดไป หรือปฏิเสธการรับคา
สั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะไม่ดาเนินการซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซือ้ และการชาระเงินค่า
ซือ้ หน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ
หรือ สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.2. วิธีการซือ้ และชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน:
(1) บริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน:
(1.1) เมื่อผูส้ ่ งั ซือ้ สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้โดยจะต้องจองซือ้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่ามูลค่าการสั่งซือ้ ขัน้ ต่าตามที่บริษัทจัดการ
กาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ในการสั่งซือ้ แต่ละครัง้ ผูส้ ่งั ซือ้ ต้องกรอกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิ ดบัญชี
กองทุน) และเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีในข้อ 5.2.1 โดยผูส้ ่งั ซือ้ สามารถชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด เช่น การชาระเป็ นเงินสด เงินโอน คาสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกับสานักงานบริษัทจัดการ และ/หรือสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่รบั คาสั่งซือ้ เป็ นต้น โดยเช็ค หรือดราฟต์
จะต้องลงวันที่ท่ีส่งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
(ก)ในกรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ วยลงทุนเป็ นเช็คต่างสานักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund)
ในวันทาการซือ้ ขายถัดจากวันที่ส่งั ซือ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผูส้ ่งั ซือ้ ทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายที่ เรียก
เก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการที่เรียกเก็บเงินได้
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(ข) ในกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้ นัน้ และ
แจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
(1.2) เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) แล้ว
และหลังจากที่ได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจากผูส้ ่งั ซือ้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะมอบสาเนาคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนและสาเนาคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ผูส้ ่ งั ซือ้ เป็ นหลักฐานต่อไป ทั้งนี ้ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียน
หน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
(1.3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้
โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รบั จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชาระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนีไ้ ด้
(1.4) ผูส้ ่ งั ซือ้ ที่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุ นแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซือ้ ไม่ได้ เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(1.5) ในกรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ของผูส้ ่งั ซือ้ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถ
ยืนยันแหล่งที่มาได้ ผูส้ ่งั ซือ้ ตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วัน นับ
แต่วนั ที่มีการส่งคาสั่งซือ้ ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนนัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตาม
เอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และ
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนนัน้
แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะถือว่าผูส้ ่งั ซือ้ ได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนในการดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีท่บี ริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้ผสู้ ่ ังซือ้ /ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูส้ ่งั ซือ้ รวมถึงกรณี
ที่ผสู้ ่ งั ซือ้ ที่ยงั ไม่กรอกเอกสารตามที่บริษัทจัดการกาหนด และ/หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กาหนด บริษัทจัดการและ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะไม่ดาเนินการหรือทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้
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(2) อินเตอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้มีบริการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่
ผูล้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) :
โดยผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ท่บี ริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือ รับ ซื อ้ คื น และหนัง สื อ ขอให้หัก บัญ ชี เ งิน ฝากธนาคารพาณิ ช ย์ต ามรายชื่ อ ที่ บ ริษั ท จัดการก าหนด พร้อ มลงนามใน
แบบฟอร์มคาขอใช้บริการและหนังสือขอให้หกั บัญชีดงั กล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะได้ดาเนินการจัดทาแ ละ
จัดส่งรหัสประจาตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อไป ผูถ้ ือรหัสประจาตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีท่ีบุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทารายการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตดังกล่าว ทัง้ นี ้ เนื่องจากอาจมีกาหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจาตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สามารถสมัครขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการขอเปิ ดบัญชีกองทุนก็ได้
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนและวันหยุดทา
การซือ้ ขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขายให้ถือ
ว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายนัน้ และการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายหลังเวลาที่กาหนดหรือในวันหยุดทาการ
ซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” นี ้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกาหนด
(3) การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุนที่
ประสงค์จะลงทุนเป็ นรายงวด สม่าเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ:
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุ นด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกให้แก่ผูล้ งทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็ นรายงวด สม่าเสมอ จะต้องกรอกคาขอใช้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ โดย
สามารถดาวน์โหลดคาขอใช้บริการดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมลงนาม
ในใบคาขอใช้บริการและหนังสือขอให้หกั บัญชีดงั กล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพื่อดาเนินการตามความประสงค์ของผูจ้ องซือ้ /
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต่อไป
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ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผจู้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้สมัครและเปิ ดใช้การซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการเรียบร้อ ย
แล้ว สามารถทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการดังกล่าวได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ให้เฉพาะผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนที่ได้ทาเรื่องหักบัญชีเงินฝากแล้วเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” นี ้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการ
กาหนด
(4) ATM
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกให้แก่ผลู้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือ สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(5) โทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุ นผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่
ผูล้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัท
จัดการ หรือ สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านโทรศัพท์: (6) ไปรษณีย ์
ผูล้ งทุนสามารถส่งใบคาสั่งซือ้ และหลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนโดยไปรษณียไ์ ด้ โดยผูล้ งทุนต้องจ่าหน้าซองถึงบริษัท
จัดการ ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนต้องกรอกเอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัทจัดการให้ครบถ้วน และบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รบั
ไปรษณียด์ งั กล่าวเป็ นวันดาเนินการตามคาสั่ง
นอกจากนี ้ บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์ และเพิ่มช่องทางในการรับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทาง
ไปรษณียเ์ พิ่มเติมในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการ
เริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าว ที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี )
และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและชาระเงินผ่านไปรษณีย:์ -
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หมายเหตุเพิ่มเติมข้อ 2.2 วิธีการซือ้ และชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน:
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในแต่ละช่องทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการการลงทุนแก่ผสู้ นใจลงทุน/ผูส้ ่งั ซือ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในแต่ละช่องทาง โดยถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ
ก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุง โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าว ที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.3 ราคาขายหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (วันทารายการซือ้ หน่วยลงทุน) นัน้ เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ จะได้รบั โดยราคาขายหน่วยลงทุน จะคานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วัน
ท าการซื อ้ ขายหรือ วัน ท าการซื อ้ หน่ ว ยลงทุน นั้น บวกด้ว ย ค่า ธรรมเนี ย มในการขายหน่ ว ยลงทุน (ถ้า มี ) ซึ่ง บริษั ท จัด การจะคิ ด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน" เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่
สามารถนาค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ :
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ ตามจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและได้รบั ชาระเงินเต็มจานวนแล้ว โดยคานวณ
จากจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและได้รบั ชาระเงินเต็มจานวนดังกล่าว หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการคานวณ ตาม
ข้อ 2.3 เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณีท่ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวน
หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้กบั สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve)
โดยข้อมูลการสั่งซือ้ ในลาดับก่อนหรือหลังนัน้ ให้พิจารณาจากวันที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั่งซือ้ และทารายการซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
เข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้ส่ งั ซือ้ ภายหลังจากที่บริษัท
จัดการได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เต็มจานวนและครบถ้วนแล้ว
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ซือ้ และที่สามารถจัดสรรให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ได้ (Pro Rata) และในกรณีท่ีจานวนหน่วย
ลงทุนมีเศษเหลือน้อยกว่าจานวนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าที่กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตาม
วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra (KKP SG-AA Extra FUND)

หน้า 94

ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนด
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรั บทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิ ดเผยข้อมูลของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคูส่ ญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู จ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ น ช่องทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคูส่ ญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ โดยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
รับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection และตกลงว่า
บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริ ษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุน
ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญา
ต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ห รือเงินอื่นใดจากบริษัท
จัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
ให้ แ ก่ ก องทุ น หลั ก และ/หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศ และ/หรื อ คู่ สั ญ ญาต่ า งประเทศ และ/หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุ คคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวม (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่ บริษัทได้แ จ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ระบุไว้ในการเปิ ดบัญชีกองทุน หรือในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี)
(2) ในกรณีท่ีจานวนเงินที่ระบุในคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามที่บริษัทจัดการกาหนดเป็ น
เกณฑ์
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(3) กรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขาย ให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้
หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายนัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามราคาขายหน่วยลงทุนตามหลักการคานวณ
ตาม ข้อ 2.3 เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” สาหรับกรณีท่ชี าระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีเดียวกันนีภ้ ายหลังเวลาที่กาหนด หรือใน
วันหยุดทาการซือ้ ขาย ให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
(4)ในกรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็คต่างสานักหักบัญ ชี หรือ ดราฟต์ท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund)
ในวันทาการซือ้ ขายถัดจากวันที่ส่งั ซือ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผูส้ ่งั ซือ้ ทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายที่ เรียก
เก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการที่เรียกเก็บเงินได้
(5) ในกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้ นัน้ และ
แจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
2.5 การเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ :
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ ในวันทาการถัดจากวันทาการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวนัน้ โดยใช้หลักการคานวณตาม ข้อ 2.3 เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และข้อ 2.4 เรื่อง “การจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ ” เว้นแต่เข้าข่ายกรณีตามข้อ “การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”
2.6 การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณี ท่ี ผู้ส่ ัง ซื อ้ และจ านวนหน่ ว ยลงทุน ที่ ผู้ส่ ัง ซื อ้ รวมกัน เกิ น จ านวนหน่ ว ยลงทุน ที่ บ ริษั ท จัด การได้จ ดทะเบี ย นกับ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซือ้ พร้อมกัน และมีหน่วย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ แต่ละ
รายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rate) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่
ต้อ งแจ้ง ให้ท ราบล่ ว งหน้า และบริ ษั ท จัด การจะคื น เงิ น ค่ า สั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้รับ การจัด สรรพร้อ มดอกเบี ้ย (ถ้า มี )
ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ส่งั ซือ้ หน่วย
ลงทุน
2.7 ข้อจากัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน:
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ เพื่ อรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็ นสาคัญ
(2) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวได้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์หากมีการรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/
หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว
และกาหนดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผลู้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทราบล่วงหน้า และจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่
สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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เงื่อนไขอื่น ๆ:
1.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซือ้ และการชาระเงิน
ค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แล้ว และจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือ สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน
เพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ่ีมีถ่ิน
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคต
ต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ื อหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณี ท่ีบริษั ทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออม เป็ นการชั่วคราว
หรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไข
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์โดยรวม
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
3. การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
1. ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ,
- ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
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อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว เพื่ อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ท่ี
สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ,
- ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทาการนับแต่
วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) ได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุน
ปลายทาง)
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไป
ยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการและ/หรือกองทุนรวมเพื่อการ
ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจั ดการอื่น เท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดาเนินการ
เป็ นอย่างอื่น
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่วยทารายการสับเปลี่ยนข้างต้น รวมถึงสงวนสิทธิ ท่ีจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ
เพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยนข้างต้น โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็ น
การแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูส้ นใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่
สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอีก
กองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดาเนิ นการนาเงินค่าขายคืน
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หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนาไปชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง
2.1 วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสั่ง สับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ก ารจัด การของบริษั ทจัดการได้ท่ี บ ริษัท จัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาในข้อ 2.3
เรื่อง “วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุช่ือกองทุนต้นทาง
ระบุจานวนเงินหรือจานวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุช่ือกองทุนปลายทางที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน ตามที่บริษัท
จัดการกาหนดให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และนาไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึ่ง บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณี ใด ๆ
ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ส่ งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
ให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่สี ามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่มี
การส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนนัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฎในภายหลังว่า ข้อความหรือ
ข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสาร
ต้น ฉบับ และบริษั ท จัด การหรือ ผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซื อ้ คื น ได้ด าเนิ น การตามข้อ มูล ที่ ไ ด้รับ ทางโทรสารและ/หรือ ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนนัน้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้
แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อ มูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดาเนินการ
หรือทารายการรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนด
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิ ดเผยข้อมูลของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคูส่ ญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู จ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคูส่ ญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ โดยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
รับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection และตกลงว่า
บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุน
ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญา
ต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัท
จัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
ให้ แ ก่ ก องทุ น หลั ก และ/หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศ และ/หรื อ คู่ สั ญ ญาต่ า งประเทศ และ/หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวม (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่ บริษัทได้แ จ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection
(1) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
(ก) ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี ้
ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
อื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ในระหว่างวันและเวลาที่
บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลา
ที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจานวนที่เป็ นไปตามมูลค่า
ขัน้ ต่า/จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
(ค) ในกรณีท่ีจานวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ มากกว่าจานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
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อย่างไรก็ตาม หากจานวนเงินที่คานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนาไปซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าตามข้อกาหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่นาเงินไปซือ้ หน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชาระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ( SWITCHING
OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
(จ) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และ
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กบั บริษัท
จัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวให้แก่กองทุนรวมปลายทางที่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะซือ้ หน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่ รบั ผิดชอบดาเนินการกองทุนรวมปลายทางดังกล่าวตามที่ ระบุไว้ในคาขอ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้รบั คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว
(ฉ) กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี ้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อ
การออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) (แล้วแต่กรณี) สามารถทาได้
โดยการกรอกรายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจานวนเงินที่ตอ้ งการ หรือระบุจานวนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีตอ้ งการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมด พร้อมทัง้ เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนาไปยื่นต่อ
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึง่ จะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวให้แก่กองทุนรวมปลายทางที่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะซือ้ หน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่ รบั ผิดชอบดาเนินการกองทุนรวมปลายทางดังกล่าวตามที่ ระบุไว้ในคาขอ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้รบั
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว หรือคาสั่งโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(แล้วแต่กรณี) ของบริษัทจัดการอื่นที่สมบูรณ์แล้วเท่านัน้
(2) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
(ก) สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN
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FEE) (ถ้ามี) เพื่อนามาชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี ้ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่
บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครัง้ แรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ว ยจานวนที่เป็ นไปตามมูลค่าขัน้ ต่า
ของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN
FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จาก
การขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนามาชาระค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุนนี ้
(ง) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และ
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กบั บริษัท
จัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(จ) ในกรณีท่ีจานวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ มากกว่าจานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ตาม หากจานวนเงินที่คานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนาไปซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าตามข้อกาหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่นาเงินไปซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชาระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ฉ) กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยหรือผูส้ นใจลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษั ทจัดการอื่นมายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี ้ สามารถขอรับหนังสือชีช้ วนเสนอขาย
หน่วยลงทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เอกสารการเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชี) ใบคาสั่งสับเปลี่ยน
ระหว่าง บลจ. ได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ใน
เอกสารดังกล่าวข้างต้น พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชี)
2.2 ราคาขายและราคารับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน:
(1) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
การกาหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืนของวันทาการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)
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(2) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
การกาหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) กองทุน จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการของกองทุน
ปลายทางก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รบั การรับรองโดย
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
2.3 วันและเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
(1) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) ได้ตามระยะเวลาในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) ได้ตามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีวนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคาสั่งให้เป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขาย แม้อาจเป็ นวันที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนการวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการถัดไป ทัง้ นี ้ ระยะเวลาหรือกาหนดการในการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ของกองทุนต้นทาง อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีท่วี นั ชาระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทาการซือ้ ขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทา
รายการซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทาการซือ้ ขายถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางได้
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่งสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขายคืน สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้
ขายถัดไป
2.4 สิทธิในหน่วยลงทุน
สิทธิในหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกิดขึน้ เมื่อกองทุนปลายทางได้รบั ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากกองทุนต้น
ทางแล้วเท่านัน้
2.5 กรณีท่เี ป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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(1) กรณีหน่วยลงทุนเป็ นหน่วยลงทุนต้นทาง จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืนของวันทาการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง (ถ้ามี)
(2) กรณีหน่วยลงทุนเป็ นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการของหน่วยลงทุน
ปลายทางก่อนวันที่หน่วยลงทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยทารายการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนได้ในอนาคต รวมถึงสงวนสิทธิท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนในภายหลัง และ/หรือในรายละเอียดการ
สับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนเป็ นการ
ชั่วคราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ
ผูส้ นใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่น ๆ :
1) บริษัทจัดการอาจกาหนดช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมจากข้อ 8.1. “ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่
สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสับเปลี่ยนและ
การชาระเงินค่าสับเปลี่ยน (ถ้ามี) และรายละเอียดอื่น ๆ ในข้อ 8. ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือ สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการ
กองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/ความถี่ของการสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็ นสาคัญ
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหาร
จัดการกองทุน และ/หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และกาหนดการเปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าว
ที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่
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บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษั ทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน
เพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราว
หรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไข
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์โดยรวม
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
7) หลักการและรายละเอียดการขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็ นไปตามกฎหมายและ/หรือหลักเกณฑ์และ/
หรือวิธีการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมครัง้ แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องได้กาหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
ข้อกาหนดอื่น ๆ :
• การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว
ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง จะเป็ นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
ประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
• การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แ สดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทา
ด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ด้วย บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
Soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็ นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็ นเรื่องที่ไม่พึงกระทา เว้นแต่เป็ น
การรับผลประโยชน์ท่ีผูใ้ ห้บริการจัดให้แก่บริ ษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบตั ิท่บี ริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึง่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• การกูย้ ืมเงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน
บริษัทจัดการอาจกูย้ ืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด ดังต่อไปนี ้
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(1) กูย้ ืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนได้เฉพาะมีเหตุจาเป็ นต้องเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็ นการ
ชั่วคราว
(2) อัตราส่วนการกูย้ ืมเงินและการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน ณ สิน้ วันใด เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิข องกองทุน เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกูย้ ืมเงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซือ้ คืนเพิ่มเติม
(3) คูส่ ญ
ั ญาในการกูย้ ืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน ต้องเป็ นผูล้ งทุนสถาบันและไม่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนนัน้
(4) การทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดยศูนย์ซือ้
ขายตราสารหนีไ้ ทย หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี หรือใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ
(5) ระยะเวลาการชาระหนีต้ ามสัญญากูย้ ืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนต้องไม่เกิน 90 วัน
• การทาความรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)
บริษัทจัดการและ/ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่บริษั ทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม
จากผูส้ นใจสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูล้ งทุนตามคาจากัดความของกฎหมาย
หรือตามที่หน่วยงานที่มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ หรือการ
ตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้ ีอานาจ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนมีหน้าที่ตอ้ งทาความรูจ้ กั
ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้ งทุน หรือผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู จ้ กั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้า
(CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจาเป็ นต้องดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การ
เปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การ
ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผูม้ ีอานาจกาหนดแนวทาง
• การนาส่ง/ตอบรับ/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกองทุน และ/หรือจดหมายถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เนื่องด้วยกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนเปิ ดที่ระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณานาส่ง/เผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร
รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการต่าง ๆ สาหรับผูล้ งทุน/ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกลุ่มดังกล่าวที่
ระบุสถานที่ติดต่อในประเทศ ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจากระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อใหม่เป็ นสถานที่ติดต่อในต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้
เพื่อความอานวยความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการนาส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันนี ้
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน/แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รูปแบบ วิธีการนาส่ง เผยแพร่ รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบ
การตอบรับข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ เป็ นต้น โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว โดย
ในการดาเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการได้คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสาคัญ
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อนึ่ง ในการนาส่งจดหมาย/หนังสือถึงผูถ้ ือลงทุน อาทิ กรณีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดย
บริษัทจัดการจะดาเนินการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต
• ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษี ให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ ่งึ มีถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้
ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนีย้ ังปรากฏด้วยว่าในปั จจุบันมีรฐั บาลในหลาย
ประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน ของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กาหนด หน้าที่ ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่ อหาความสัมพันธ์ข องลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลกู ค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ น
ต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอก
ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า ซึ่ ง จะเริ่ ม ต้น ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็ น ต้น ไป โดย FATCA ก าหนดให้ส ถาบัน การเงิ น ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบั
ฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุน
รวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุน
การขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงิน
หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้
และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิ ทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุน
การขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์
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ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ งรวมทัง้ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น)ที่มีอยู่
ในบัญชีทั้งหมดของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนาส่ งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึง
นาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี ้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ ามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนราย
นัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศ
ไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้
หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถื อเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษั ทจัด การและกองทุน มี การดาเนินการที่ ไ ม่ สอดคล้องข้อบัง คับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริษัท
จัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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• การควบรวมกองทุน
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่น โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี ้ กองทุนอาจควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รบั มติของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ เว้นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนดเพิ่มเติม
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk
spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม
ดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม
ดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมกาหนดรายละเอียดของโครงการและข้อผูกพันใหม่ หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันที่รบั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอน
ไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการรวมกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมปิ ด หรือกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมเปิ ด หากมีผลให้กองทุนรวมที่รบั โอนเป็ นกองทุน
รวมเปิ ด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบั โอนดังกล่าวเพื่ อเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจาก
กองทุนรวมปิ ดเป็ นกองทุนรวมเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบั มติของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง แล้ว
2. การขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้
ถื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเปิ ดเผยข้อมูลที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ ยวกับการควบรวมกองทุนรวมอย่างน้อย
ดังต่อไปนี ้ ให้ชดั เจนไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุนรวม ซึ่งจะต้องแสดง
รายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีว่าด้วยการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมกาหนด
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และ
ผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุ ป ประเด็ น เปรีย บเที ย บสาระส าคัญ และความแตกต่า งของกองทุน รวมที่ จ ะควบรวมกองทุน รวม และลัก ษณะที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนรวมแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบาย
การลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูซ้ อื ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลา ในการควบรวมกองทุนรวม
(4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือ
กองทุนรวมที่รบั โอน
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(6) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุนรวม และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลภายหลังการ
ควบรวมกองทุนรวม (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุนรวมที่จะเรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระ
บัญชี เป็ นต้น
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ ต้องไม่มีลกั ษณะที่เกินความจริง
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดาเนินการให้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบั โอนได้ตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบ
รวมกองทุนรวมที่ได้รบั ไว้แล้ว
3. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนรวมถึงวันที่มีการควบรวม กองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รบั ไว้แล้ว
หรืออาจหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ในการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุน การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่ละ
สัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ ขาย หน่วยลงทุนข้างต้น
เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ
เงื่อนไขอื่น ๆ
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดาเนินการให้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบั โอนได้
• กองทุนรวมอาจเข้าทาสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ทัง้ นี ้ หากบริษัทจัดการเข้าทาสัญญากับบุคคลบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัท
จัดการจะดาเนินการตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการการกองทุน ตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด โดยถื อว่าได้รับความเห็น ชอบจากผู้ถือ หน่ว ยแล้ว ทั้งนี ้ การแก้ไ ขเพิ่มเติมรายละเอีย ดโครงการกองทุน ดัง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น
ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตาม
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วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่
รับเปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับหน่วยลงทุนควบคูก่ รมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account)
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธีปฏิบตั ิท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียง
อย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื่องดังกล่าว ณ สานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี ้
(1) มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และ
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า:
เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน ที่ผลู้ งทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น
การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่าง
สัญญา ซึ่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนีม้ ีค่าใช้จ่ายที่เ กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้
การสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของ
การสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัท
ประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าประกันที่ได้รบั อนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยสามารถชาระเป็ นเงินสด
แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือวิธี
อื่นที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอ
ขายที่ผลู้ งทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่
กาหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารและได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจาก
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บริษัทประกันชีวิตแล้ว และเมื่อรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนเสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอน
รายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ไ ม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หาก
พบว่าคาสั่งดังกล่าวหรือผูล้ งทุนเป็ นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทาผิดการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผูล้ งทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีขอ้ สงวน
สิทธิในการพิจารณารับประกัน
(3) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(3.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและ
เวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีก ารนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการกองทุน และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน และเมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ไม่วา่ กรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอ่ืนใดที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจานวนขัน้ ต่า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สาหรับผู้
ลงทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั
บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษัทจัดการให้กับผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิต
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนของวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้ โดยมี
วิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(3.2) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่า ยในการดาเนินการ และค่าธรรมเนี ยมในการบริหารกรมธรรม์ หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าที่กาหนดในโครงการ โดย
บริษัทประกันชีวิตจะสรุ ปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตควบการลงทุนเป็ นรายปี
ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกัน
ชีวิตกาหนด
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
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กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะ
เป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15
วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตควบ
การลงทุนโดยตรง
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต
ตามจานวนขัน้ ต่าจานวนเงินคงเหลือขัน้ ต่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์ มที่บริษัทประกันชีวิต
กาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทารายการผ่าน
บริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึง่ กาหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่ง
หรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั่งที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ให้มีสดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทัง้ นี ้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ข้า งต้น เป็ น ไปตามที่ ก าหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิต ควบการลงทุน ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขัน้
ต่าที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งใบยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการ นับแต่
วันที่ได้ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรก และ/หรือสรุ ปใน
รายงานแสดงฐานะการเงินเป็ นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(6) การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่ง
ให้กบั บริษัทประกันชีวิต หรือบริษั ทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัท
ประกันชีวิตเข้าถึงข้อมูลนัน้ ได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดาเนินการจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุนต่อไป
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่ง
รายงานแสดงฐานะการเงินให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
สามารถตรวจสอบสถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติม
จากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดั ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
(7) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนปกติท่ีซือ้ หน่วยลงทุน
ของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี ้
(7.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใดทัง้ สิน้
(7.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
(7.3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา
15 วันหลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าที่
เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่
เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัท
จัดการโดยตรง เป็ นต้น
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.7) สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันชีวิตนัน้
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(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทัง้ ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตั วของฝ่ าย
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.9) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รบั คาแนะนาเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจน
รับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจใน
การลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุน
รวม เป็ นต้น
(7.11) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซือ้ กรมธรรม์ รวมทัง้ การซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกาหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบตั ิอ่นื ของ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) สานักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอ่ืนใดในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ กรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่อง
ดังกล่าว ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษั ทประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้บริการสั่งซือ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสาหรับ
บริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ สาหรับธุรกิจกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนัน้ (ตามคาจากัดความตามในหนังสือชีช้ วนส่วน
โครงการนี)้ โดยหากจะเปิ ดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศ ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ โดย
จัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์
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• ข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เ กินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่
ตนถือ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
(2) การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็ นการแยกความเป็ น นิติบุคคลของกองทุน กองทุนนีย้ งั คงเป็ นนิติบุคคลเดียวเท่านัน้ การแบ่ง
หน่วยลงทุนออกเป็ นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตาม
ชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุ คคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือ
นิติกรรมอื่น
(3) การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจะแบ่งตามลักษณะที่สานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ดาเนินการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน ระยะเวลาการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน สิทธิท่ีจะได้รบั เงินปั นผล อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั จากการลงทุนในหน่วยลงทุน อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั จากการลงทุนใน
หน่วยลงทุน กรณีเงินที่รบั โอนจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพหรือเงินดังกล่าวพร้อมผลประโยชน์ท่ีรบั โอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพอื่น กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้ งทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2562 และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือกรณีอ่ืนใดตามที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้อง
แสดงได้ว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่ าวสามารถปฏิบัติได้จริงและได้คานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนโดยรวม
ตลอดจนผลกระทบที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะได้รบั แล้ว ดังนั้นการแบ่งหน่วยลงทุนเป็ นหลายชนิด ในบางกรณีจะทาให้
มูลค่าทรัพย์สิน และหรือ ผลการดาเนินงาน ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน และหรือหน้าที่ในการชาระภาษีอากร ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ น
ชนิดต่าง ๆ จะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• ข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม
(1). สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สิทธิ และหน้าที่เกี่ยวกับภาษี ของผูล้ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะเป็ นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผูล้ งทุนผูล้ งทุนมีหน้าที่ตอ้ งศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออม
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดาเนินการ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
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(2.1) ศึกษาคูม่ ือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชดั เจนก่อนตัดสินใจลงทุน
(2.2) ตรวจสอบการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของตนเองให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
(2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดาเนินการเสียภาษีในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขในการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่กี าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
(3) หนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งมอบหนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมตามกฎหมายว่าด้วยหลั กทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนดให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะอนุญาต
เป็ นอย่างอื่น
บริ ษั ท จัด การจะจัด ท าหนัง สื อ รับ รองการซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ชนิ ด เพื่ อ การออมโดยมี ร ายการอย่ า งน้อ ยตามแบบที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มี
อานาจประกาศกาหนด โดยจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนทา
ธุรกรรม การซือ้ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการจัดส่งหนังสือดังกล่าว
โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทาการ
(4) หนังสือรับรองการโอน
บริษั ท จัด การจะจัด ท าหนัง สื อ รับ รองการโอนหน่ ว ยลงทุน ชนิ ด เพื่ อ การออมโดยมี ร ายการอย่ า งน้อ ยตามแบบที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มี
อานาจประกาศกาหนด
(5) การโอนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีขา้ งต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการออม ซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทัง้ นี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม
(6) แนวทางการใช้ดลุ พินิจของบริษัทจัดการในการเลิกกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที่
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อผูกพัน เรื่อง “การเลิกกองทุนรวม”
(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่ งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/
หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอ่ืนใดเพื่อ
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ประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
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