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คําเตือ น/ข้อ แนะนํา
 เนืองจากกองทุน มีก ารลงทุน ในต่างประเทศบางส่ว น จึง มีค วามเสียงจากอัต ราแลกเปลียนเงิน ตราต่างประเทศ เมือ
กองทุน นําเงิน บาทไปซือหลัก ทรัพ ย์ ทังนี กองทุน อาจลงทุน ในหรือ มีไ ว้ซ ึงสัญญาซือขายล่ว งหน้า เพือเป็ นเครืองมือ
ป้ อ งกัน ความเสียงดัง กล่า วตามสภาวการณ์ต ลาดหรือ เมือบริษัท จัด การเห็น สมควร ยกตัว อย่า งเช่ น กรณีค ่า เงิน
ดอลลาร์ส หรั ฐ มีแ นวโน้ ม อ่อ นค่า ลง ผู้ จ ัด การกองทุน อาจพิจ ารณาลงทุ น ในสั ญ ญาซื อขายล่ ว งหน้ า เพือป้ อ งกัน
ความเสียงทีเกียวข้อ งกับ อัต ราแลกเปลียน ในสัด ส่ว นทีมากกว่า กรณีท ีค่า เงิน ดอลลาร์ส หรั ฐ มีแ นวโน้ ม แข็ง ค่า
อย่างไรก็ต าม ผู้จ ัด การกองทุน อาจพิจ ารณาลงทุน ในสัญ ญาซือขายล่ว งหน้าเพือป้ อ งกัน ความเสียงทีเกียวข้อ งกับ
อัต ราแลกเปลียนในสัด ส่ ว นทีน้ อ ย หรือ อาจพิจ ารณาไม่ป้ อ งกัน ในกรณีค ่า เงิน ดอลลาร์ส หรั ฐ มีแ นวโน้ ม แข็ง ค่า
ดั ง นั น กองทุ น จึ ง ยั ง คงมี ค วามเสี ยงจากอั ต ร าแ ลกเปลี ยนอยู่ ซึ งอาจทํา ให้ ผ ู้ ล งทุ น ได้ ร ั บ ผลข าดทุ น จากอั ต ร า
แลกเปลียนหรือ ได้ร ับ เงิน คืน ตํากว่าเงิน ลงทุน เริมแรกได้ อีก ทังการทําธุร กรรมป้ อ งกัน ความเสียงอาจมีต ้น ทุน ซึงทํา
ให้ผ ลตอบแทนของกองทุน โดยรวมลดลงจากต้น ทุน ทีเพิมขึนได้
 กองทุน อาจลงทุน ในหรือ มีไ ว้ซ ึงสัญ ญาซือขายล่ว งหน้ า เพือเพิมประสิท ธิภ าพในการบริห ารการลงทุน และ/หรือ
แ สวงหาผลปร ะโยชน์ต อบแ ทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิ จ าร ณาจากสภาวะตลาดในขณะนั น กฎ
ข้อ บัง คับ และปั จ จัย อืนๆ ทีเกียวข้อ ง เช่ น ทิศ ทางราคาหลัก ทรัพ ย์ อัต ราดอกเบีย สภาวะอัต ราแลกเปลียนและ
ค่าใช้จ ่ายในการป้ อ งกัน ความเสียง เป็ นต้น ดัง นัน จึง ทําให้ก องทุน มีค วามเสียงมากกว่ากองทุน รวมอืน จึง เหมาะสม
กับ ผู้ล งทุน ทีรับ ความเสียงได้ส ูง กว่าผู้ล งทุน ทัวไป ผู้ล งทุน ควรลงทุน ในกองทุน นี เมือมีค วามเข้าใจในความเสียงของ
สัญ ญาซือขายล่ว งหน้ า ผู้ล งทุน ควรพิจ ารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํา นึ ง ถึง ประสบการณ์ก ารลงทุน
วัต ถุป ระสงค์ก ารลงทุน และฐานะการเงิน ของผู้ล งทุน เอง
 เนื องจากกองทุ น มี ก ารลงทุ น ในต่ า งประเทศบางส่ ว น จึ ง มี ค วามเสี ยงจากการเปลี ยนแ ปลงทางด้ า นเศรษฐกิ จ
การเมือ ง และสังคมของประเทศทีกองทุน ไปลงทุน รวมถึงความเสียงทีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะทีเกิด วิก ฤตการณ์ท ไม่
ี ป กติ ทําให้ก องทุน ไม่ส ามารถนําเงิน กลับ เข้ามาในประเทศ ซึงอาจส่ง ผลให้ผ ู้ล งทุน ไม่ไ ด้
รับ คืน เงิน ตามระยะเวลาทีกําหนด
 ในกรณีท ีกองทุน ลงทุน ในสัญ ญาซือขายล่ว งหน้ า เพือการลดความเสียงโดยสิน ค้าหรือ ตัว แปรของสัญ ญาซือขาย
ล่ ว งหน้ า นั นไม่ใ ช่ ส ิงเดีย วกับ ทรั พ ย์ส ิน ทีต้อ งการลดความเสียง บริษั ท จั ด การจะใช้ ข ้อ มูล ในอดีต ในการคํา นวณ
ค่าสัม บูร ณ์ข องค่าสัม ประสิท ธิสหสัม พัน ธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุน จึง มีค วามเสียง หากสิน ค้าหรือ
ตัว แปรทีสัญ ญาซือขายล่ว งหน้าอ้างอิง (underlying) และทรั พ ย์ส ิน ทีต้อ งการลดความเสียงเคลือนไหวในทิศ ทางที
ไม่เ ป็ นไปตามข้อ มูล ในอดีต ซึงอาจส่ง ผลให้ก ารเข้าทําสัญญาซือขายล่ว งหน้าไม่ส ามารถลดความเสียงได้อ ย่างเต็ม
ประสิท ธิภ าพ
 กองทุน มีก ารบริห ารเชิง รุ ก จึง มีค วามเสียงจากการลงทุน แบบมุ่ง หวัง ให้ผ ลประกอบการสูง กว่า ดัช นี ช ีวัด (Active
management risk) ความเสียงจากการทีการตัด สิ น ใจลงทุน การวิเ คราะห์ห ลั ก ทรั พ ย์ หรือ กลยุ ท ธ์ก ารลงทุน ของ
ผู้จ ัด การกองทุน ทีอาจทําให้ผ ลตอบแทนของกองทุน ไม่เ ป็ นไปอย่างทีคาดหวัง หรือ ไม่ส ามารถสร้างผลตอบแทนทีสูง
กว่าดัช นีช ีวัด ได้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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กรณีเ ป็ นการลงทุน ในหน่วยลงทุน ชนิด เพือการออม
 ผู้ ล งทุ น มี ห น้ า ที ศึ ก ษากฎห มายภาษี อ ากร ที เกี ยวข้ อ งกั บ การ ลงทุ น ใน กอ งทุ น ร วมเพื อ การ อ อ ม แ ละที แ ก้ ไ ข
เปลียนแปลง (ถ้ามี) เพือความเข้าใจในการลงทุน และเงือนไขการลงทุน ทีถูก ต้อ งเพือใช้ป ระกอบในการตัด สิน ใจ
ลงทุน หรือ การซือและหรือ ขายคืน และหรือ โอนย้ายหน่ว ยลงทุน ชนิด เพือการออมเพือให้เ ป็ นไปอย่างถูก ต้อ งตามที
กฎหมายทีเกียวข้อ งกําหนด หากการลงทุน และหรือ การซือขายและหรือ โอนย้ายหน่ ว ยลงทุน ขัด ต่อ กฎหมายภาษี
อากรทีเกียวข้อ ง ผู้ล งทุน อาจต้อ งชําระคืน ภาษีแ ละหรือ มีเ บียปรับ และหรือ เงิน เพิมหรือ ค่าธรรมเนีย มหรือ ค่าใช้จ ่าย
อืน ทังนีบริษัท จัด การไม่ม ีภ าระผูก พัน ในการชดเชยค่าภาษีท ีผู้ล งทุน ถูก เรีย กเก็บ เบียปรับ เงิน เพิม ค่าธรรมเนีย ม
ดอกเบีย และหรือ ค่าใช้จ ่ายอืนทีเกิด ขึนกับ ผู้ล งทุน
 ผู้ล งทุน ต้อ งลงทุน ในหน่ว ยลงทุน ชนิด เพือการออมอย่างต่อ เนืองระยะยาวตามทีกฎหมายทีเกียวข้อ งและประมวล
รัษฏากรกําหนด ซึงผู้ล งทุน จะมีภ าระผูก พัน ทีจะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามเงือนไขและวิธ ีก ารทีกําหนดไว้ใ นกฎหมายภาษีอ ากร
ผู้ล งทุน ในหน่ว ยลงทุน ชนิด เพือการออมจะไม่ไ ด้ร ับ สิท ธิป ระโยชน์ท างภาษีห ากไม่ป ฏิบ ัต ิต ามเงือนไขการลงทุน และ
จะต้อ งคืน สิท ธิป ระโยชน์ท างภาษีท ีเคยได้ร ับ ภายในกําหนดเวลาทีกฎหมายทีเกียวข้อ งกําหนด มิฉ ะนันจะต้อ งชําระ
เงิน เพิมและหรือ เบียปรับ ตามประมวลรัษฏากร
 สิท ธิป ระโยชน์ท างภาษีท ผูี ้ถ ือ หน่ว ยลงทุน ชนิด เพือการออมนีพึงได้ร ับ จะสินสุด ลงเมือผู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน ไม่ป ฏิบ ัต ิต าม
เงือนไขการลงทุน โดยผู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน จะต้อ งชําระคืน สิท ธิป ระโยชน์ท างภาษีท ีเคยได้ร ับ ภายในกําหนดเวลา และ
หากการชําระคืน สิท ธิป ระโยชน์ท างภาษีด ัง กล่าวไม่เ ป็ นไปตามทีกําหนด ผู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน จะต้อ งชําระเงิน เพิมและ/
หรือ เบียปรับ ตามประมวลรัษฎากรด้ว ย ทังนี สิท ธิป ระโยชน์ท างภาษีท ีผู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน จะได้ร ับ และภาระภาษีท อาจ
ี
เกิด ขึนเมือไม่ป ฏิบ ัต ติ ามเงือนไขการลงทุน จะเป็ นไปตามทีกรมสรรพากรกําหนด
 ผู้ล งทุน ไม่ส ามารถนําหน่วยลงทุน ชนิด เพือการออมไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือ นําไปเป็ นประกัน ได้
 ผู้ล งทุน มีห น้าทีในการบัน ทึก จัด เก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารอืนทีเกียวข้อ งกับ การลงทุน ใน
หน่วยลงทุน ชนิด เพือการออมของผู้ล งทุน เพือให้เ ป็ นไปตามทีกฎหมายทีเกียวข้อ งกําหนด
 บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท ีจะหยุด การเสนอขายหรือ ปิ ดรับ คําสังซือ/สับ เปลียนเข้าหน่ว ยลงทุน ชนิด เพือการออม
เป็ นการชัวคราวหรือ ถาวร หากสิท ธิป ระโยชน์ท างภาษีข องการลงทุน ในหน่ว ยลงทุน ชนิด เพือการออมหมดสินไปหรือ
เปลี ยนแปลงไป และ/หรือ เงือนไขการลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุน ชนิ ด เพือการออมเพือให้ไ ด้ส ิท ธิ ป ระโยชน์ท างภาษี
เปลียนแปลงไป และ/หรือ กรณีอ ืนใดเพือประโยชน์โ ดยรวมของผู้ถ ือ หน่ ว ยลงทุน อย่างไรก็ต าม บริษัท จัด การขอ
สงวนสิท ธิท ีจะเปิ ดเสนอขายหรือ รับ คําสังซือ/สับ เปลียนเข้าหน่ว ยลงทุน ชนิด เพือการออมอีก ครังหลัง จากปิ ดรับ คํา
สังซือ/สับ เปลียนหน่วยลงทุน เข้าเป็ นการชัวคราวหรือ ถาวร
 การลงทุน มีค วามเสียง ผู้ล งทุน ควรศึก ษาข้อ มูล และคู่ม ือ การลงทุน ในกองทุน รวมเพือการออมก่อ นการตัด สิน ใจ
ลงทุน รวมทังสอบถามและขอรับ คู่ม ือ การลงทุน ในกองทุน รวมเพือการออมได้ท ีบริษัท จัด การ หรือ ผู้ส นับ สนุน การ
ขายหรือ รับ ซือคืน หน่วยลงทุน อืนทีได้ร ับ การแต่งตัง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- การลงทุน ในหน่ว ยลงทุน มิใ ช่ก ารฝากเงิน และมีค วามเสียงของการลงทุน ผู้ล งทุน ควรลงทุน ในกองทุน นี เมือเห็น ว่า
การลงทุน ในกองทุน เปิ ดนี เหมาะสมกับ วัต ถุป ระสงค์ก ารลงทุน ของผู้ล งทุน และผู้ ล งทุน ยอมรั บ ความเสียงทีอาจ
เกิด ขึนจากการลงทุน ได้
 การลงทุน มีค วามเสียง ผู้ล งทุน ควรทําความเข้าใจลัก ษณะสิน ค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อ นตัด สิน ใจ
ลงทุน
 กองทุน อาจมีก ารกระจุก ตัว ของการถือ หน่ว ยลงทุน จากบุค คลหรือ กลุ่ม บุค คลใดทีถือ หน่ว ยลงทุน เกิน 1 ใน 3 โดยผู้
ถือ หน่วยหรือ ผู้ล งทุน สามารถตรวจสอบข้อ มูล ดังกล่าวได้ท ี https://am.kkpfg.com
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 ในกรณีท ผูี ้ล งทุน ต้อ งการทราบข้อ มูล เพิมเติม ผู้ล งทุน สามารถขอหนังสือ ชีชวนส่วนข้อ มูล โครงการได้ท บริ
ี ษัท จัด การ
หรือ ผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซือคืน หน่วยลงทุน
 ผู้ล งทุน ควรศึก ษาข้อ มูล ในหนังสือ ชีชวนให้เ ข้าใจและควรเก็บ หนังสือ ชีชวนไว้เ ป็ นข้อ มูล เพือใช้อ ้างอิงในอนาคต และ
เมือมีข ้อ สงสัยให้ส อบถามผู้ต ดิ ต่อ กับ ผู้ล งทุน ให้เ ข้าใจก่อ นซือหน่วยลงทุน
 ผู้ล งทุน ควรตรวจสอบให้แ น่ ใ จว่าผู้ข ายหน่ ว ยลงทุน เป็ นบุค คลทีได้ร ับ ความเห็น ชอบจากสํานัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และควรขอดูบ ัต รประจําตัวของบุค คลดังกล่าวทีสํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด ้วย
 ในกรณีท ีมีเ หตุก ารณ์ไ ม่ป กติ ผู้ล งทุน อาจได้ร ับ ชําระเงิน ค่าขายคืน หน่ ว ยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ใ น
หนังสือ ชีชวน
 ในกรณีท ีกองทุน ไม่ส ามารถดํารงสิน ทรัพ ย์ส ภาพคล่อ งได้ต ามทีสํานัก งานกําหนด ผู้ล งทุน อาจไม่ส ามารถขายคืน
หน่วยลงทุน ได้ต ามทีมีค าํ สังไว้
 ผู้ ล งทุ น สามารถตรวจดู ข ้ อ มู ล ทีอาจมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การ ทํา ธุ ร กรรมกั บ บุ ค คลทีเกี ยวข้ อ งได้ ท ี
สํ า นั ก งาน คณะกร ร มการ ก.ล.ต. ห รื อ โดยผ่ า น เครื อ ข่ า ยอิ น เตอ ร์เ น ตข อ งสํ า นั ก งาน คณะกร ร มการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
 ผู้ ล งทุ น สามาร ถตร วจดู แ นวทางในการ ใช้ ส ิ ท ธิ อ อ กเสี ย งแ ละการ ดํา เนิ น การ ใช้ ส ิ ท ธิ อ อกเสี ย งข องกองทุ น ได้
ทีhttps://am.kkpfg.com
 กองทุน เป็ นนิต บิ ุคคลแยกต่างหากจากบริษัท จัดการ ดังนัน บริษัท จัดการ จึงไม่ม ีภาระผูกพัน ในการชดเชยผลขาดทุน ของ
กองทุน ทังนี ผลการดําเนิน งานของกองทุน ไม่ได้ข ึนอยู่ก ับสถานะทางการเงิน หรือ ผลการดําเนิน งานของบริษัท จัดการ
 บริษัท จัด การอาจลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์ส ิน อืนเพือบริษัท จัด การ เช่น เดีย วกัน กับ ทีบริษัท จัด การลงทุน ใน
หลั ก ทรั พ ย์ห รื อ ทรั พ ย์ส ิ น อื นเพือกองทุ น รวม โดยบริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ม ี ร ะบบงานทีป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เพือให้เ กิด ความเป็ นธรรมต่อ ผู้ถ อื หน่วยลงทุน ทังนีผู้ถ อื หน่วยสามารถสอบถามข้อ มูล ได้ท ทีี ม การตลาด
และพัฒนาช่อ งทาง โทร 0-2305-9800
 บริษัท จัด การอนุญาตให้พ นัก งานลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์เ พือตนเองและ/หรือ บุค คลทีเกียวข้อ งได้ โดยจะต้อ งปฏิบ ัต ติ าม
จรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัท จัด การลงทุน กําหนด และจะต้อ งเปิ ดเผยการลงทุน ดังกล่าวให้บ ริษัท
จัด การทราบ เพือทีบริษัท จัด การจะสามารถกํากับ และดูแ ลการซือขายหลัก ทรัพ ย์ข องพนัก งานได้
 บริษั ท จัด การและ/หรือ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รั บ ซื อคืน ทีบริษัท จัด การแต่ง ตัง อาจพิจ ารณาขอข้อ มูล เอกสาร
หลัก ฐาน เพิมเติม จากผู้ส นใจสังซือหน่ว ยลงทุน หรือ ผู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน ของกองทุน หรือ บุค คลทีเกียวข้อ งกับ ผู้ล งทุน
ตามคํา จํา กัด ความของกฎหมายหรือ ตามทีหน่ ว ยงานทีมีอ ํา นาจกํา หนด ทังก่อ น และหรือ ภายหลัง การลงทุน ใน
กองทุน ไปแล้ ว ทังนี เพือให้เ ป็ นไปตามกฎหมายการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ของประเทศไทย และ
ประเทศอืนทีเกียวข้อ ง หรือ เพือให้เ ป็ นไปตามแนวทางปฏิบ ัต ิ หรือ การตีค วาม หรือ การสังการของหน่ว ยงานผู้ม ี
อํา นาจ ทังนี บริษัท จัด การและ/หรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รั บ ซือคืน มีห น้ า ทีต้อ งทํา ความรู้ จ ัก ตัว ตนของลู ก ค้ า
(Know Your Client: KYC) และการพิส ูจ น์ท ราบลูก ค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ล งทุน หรือ ผู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน
ของกองทุน มีห น้าทีแจ้ง การเปลียนแปลงข้อ มูล เกียวกับ การรู้จ ัก ตัว ตนของลูก ค้า (KYC) และการพิส ูจ น์ท ราบลูก ค้า
(CDD) ให้บ ริษั ท จัด การและ/หรือ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รั บ ซือคืน ทราบ โดยตามแนวทางปฏิบ ัต ิข องกฎหมายที
เกียวข้อ งกับ การฟอกเงิน ดังกล่าว บริษัท จัด การและ/หรือ ผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซือคืน จําเป็ นต้อ งดําเนิน การตาม
กฎหมายครอบคลุม ทังการเปิ ดบัญชีเ พือใช้บ ริก ารใหม่ การทําธุร กรรมของลูก ค้าเดิม และการทบทวนข้อ มูล ลูก ค้าให้
เป็ นปั จ จุบ ัน เป็ นระยะๆ รวมทัง การดําเนิน การอืนๆ ตามทีหน่วยงานผู้ม ีอ าํ นาจกําหนดแนวทาง
 การ พิ จ าร ณาร่ า งห นั ง สื อ ชี ช วน ใน การ เ สน อ ข ายห น่ ว ยลงทุ น ข อ งกอ งทุ น นี มิ ไ ด้ เ ป็ น การ แ สดงว่ า สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ร ับ รองถึง ความถูก ต้อ งของข้อ มูล ในหนัง สือ ชีชวนของกองทุน หรือ ได้ป ระกัน ราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุน ทีเสนอขายนัน
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 ในกรณีท ีผู้ล งทุน ได้ร ั บ การจัด สรรหน่ ว ยลงทุน ผู้ล งทุน รั บ ทราบและยิน ยอมเข้า ผูก พัน ตามรายละเอีย ดโครงการ
กองทุน ทีได้ ร ั บ อนุ ม ัต ิจ ากสํา นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และทีแก้ ไ ขเพิมเติม โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย ตลอดจน
ข้ อ ผู ก พั น ร ะหว่ า งบริ ษั ท จั ด การ แ ละผู้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ที จั ด ทํา ขี นโดยชอบด้ ว ยกฎหมายแ ละลงนามโดยผู้ ด ู แ ล
ผลประโยชน์ข องกองทุน
 เว้น แต่บ ริษัท จัด การจะอนุญาตเป็ นอย่างอืน บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท จะไม่
ี
ร ับ เปิ ดบัญชีก องทุน เพือเป็ นลูก ค้าใน
ความดูแ ลของบริษัท จัด การเพิมเติม ตังแต่วัน ทําการทีบริษัท จัด การกําหนด โดยบริษัท จัด การจะเปิ ดเผยการไม่ร ับ
เปิ ดบัญชีก องทุน ข้างต้น ในหนังสือ ชีชวน หรือ ผ่านเว็บ ไซต์ข องบริษัท จัด การ หรือ ติด ประกาศทีสํานัก งานผู้ส นับ สนุน
การขายหรือ รับ ซือคืน และ/หรือ ตามวิธ ีก ารอืนใดทีบริษัท จัด การกําหนด ทังนี ผู้ถ อื หน่วยลงทุน ทีได้เ ปิ ดบัญชีก องทุน
ไว้ก ับ บริษัท จัด การก่อ นหน้าวัน ทีบริษัท จัด การไม่ร ับ เปิ ดบัญชีก องทุน เพิมเติม สามารถทําธุร กรรมกับ บริษัท จัด การได้
ตามปกติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับ การแบ่งชนิด หน่วยลงทุน
 ผู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน มีส ิท ธิเ รีย กให้บ ริษัท จัด การจ่ายผลประโยชน์ต อบแทนและคืน เงิน ทุน ได้ไ ม่เ กิน ไปกว่าส่ว นของทุน
ของกองทุน ทีตนถือ ทังนี ในกรณีท มีี ก ารแบ่งชนิด ของหน่ว ยลงทุน สิท ธิใ นการได้ร ับ ประโยชน์ต อบแทนหรือ การคืน
เงิน ทุน ของผู้ถ อื หน่วยลงทุน แต่ล ะชนิด ต้อ งเป็ นไปตามข้อ กําหนดของหน่วยลงทุน ชนิด นันๆ ด้วย
 การแบ่งชนิด หน่วยลงทุน ไม่ไ ด้เ ป็ นการแยกความเป็ นนิต ิบ ุค คลของกองทุน กองทุน นียังคงเป็ นนิต บิ ุค คลเดียวเท่านัน
การแบ่ง หน่ว ยลงทุน ออกเป็ นหลายชนิด ไม่ไ ด้ท าํ ให้ค วามผูก พัน รับ ผิด (liability) ของกองทุน ทีมีต ่อ บุค คลภายนอก
แยกออกจากกัน ตามชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุน โดยทรั พ ย์ส ิน ทังหมดของกองทุน จะอยู่ภ ายใต้ค วามผูก พัน รั บ ผิด ต่อ
บุค คลภายนอกตามสัญญาข้อ ตกลงหรือ นิต กิ รรมอืน
 บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิใ นการเปิ ดบริก ารหน่ว ยลงทุน ชนิด ทียังไม่เ ปิ ดให้บ ริก ารเพิมเติม โดยการแบ่งหน่ว ยลงทุน
ออกเป็ นชนิด ต่าง ๆ จะเป็ นไปตามทีสํานัก งาน ก.ล.ต. และประกาศทีเกียวข้อ งประกาศกําหนด ทังนี เพือเพิมการ
ให้บ ริก ารแก่ผ ู้ถ ือ หน่ ว ยลงทุน ทีอาจมีค วามต้อ งการลงทุน ทีแตกต่างกัน ในรายละเอีย ด โดยบริษัท จัด การจะแจ้ง
รายละเอีย ดการ ให้บ ริก ารดัง กล่าวล่ว งหน้า โดยจะประกาศ ณ ทีทําการของบริษัท จัด การและ/หรือ ผู้ส นับ สนุน การ
ขายและรับ ซือคืน ทีใช้ใ นการรับ ซือคืน หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บ ไซต์ข องบริษัท จัด การ
 บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรร มเนี ย มการ ขายหน่ ว ยลงทุ น การรั บ ซื อคื น หน่ ว ยลงทุ น การ
สับ เปลียนหน่ ว ยลงทุน ในแต่ล ะชนิ ด หน่ ว ยลงทุน กับ ผู้ล งทุน แต่ล ะกลุ่ม ไม่เ ท่ากัน โดยจะประกาศ ณ ทีทําการของ
บริษัท จัด การและ/หรือ ผู้ส นับ สนุน การ ขายและรับ ซือคืน ทีใช้ใ นการรับ ซือคืน หน่ว ยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บ ไซต์ข อง
บริษัท จัด การ
 บริ ษั ท จั ด การ ข อ สงวน สิ ท ธิ ยั ง ไม่ เ ปิ ดให้ บ ริ ก าร สั บ เ ปลี ยน ร ะห ว่ า งช นิ ด ห น่ ว ยลงทุ น ภายใน กอ งทุ น เดี ย วกั น
อย่างไรก็ต าม บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท ีจะเปิ ดให้ผ ู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน ทํารายการสับ เปลียนระหว่างชนิด หน่ว ยลงทุน
ภายในกองทุน เดีย วกัน นีได้ โดยแจ้ง ให้ผ ู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน ทราบผ่านเว็บ ไซต์ข องบริษัท จัด การ และ/หรือ ทีสํานัก งาน
ของบริษัท จัด การและ/หรือ สํานัก งานผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซือคืน (ถ้ามี)
 บริษัท จัด การสงวนสิท ธิท ีจะยกเว้น ไม่เ รีย กเก็บ ค่าธรรมเนีย มการสับ เปลียนหน่ว ยลงทุน ระหว่างชนิด หน่ ว ยลงทุน
ภายในกองทุน นี โดยจะประกาศ ณ ทีทําการของบริษัท จัด การและ/หรือ ผู้ส นับ สนุน การขายและรับ ซือคืน ทีใช้ใ นการ
รับ ซือคืน หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บ ไซต์ข องบริษัท จัด การ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับ ผู้ล งทุน ทีซือกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน
 การลงทุน ในหน่ว ยลงทุน มิใ ช่ก ารฝากเงิน ผู้ล งทุน ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน อาจมีค วามเสียง อาจ
ได้ร ับ เงิน คืน มากกว่าหรือ น้อ ยกว่ามูล ค่าเบียประกัน ส่ว นทีจัด สรรเข้ากองทุน และอาจได้ร ับ ชําระเงิน ค่าขายคืน หน่ว ย
ลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ใ นหนังสือ ชีชวน
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 กองทุน เป็ นนิต ิบ ุค คลแยกต่างหากจากบริษัท ประกัน ชีวิต และบริษัท จัด การ ซึงผลการดําเนิน งานของกองทุน ไม่ไ ด้
ขึนอยู่ก ับ ฐานะทางการเงิน หรือ ผลการดําเนิน งานของบริษัท ประกัน ชีวิต และบริษัท จัด การ รวมถึง บริษัท ประกัน ชีวิต
และบริษัท จัด การไม่ม ีภ าระผูก พัน ในการชดเชยผลขาดทุน ของกองทุน รวมควบรวมกรมธรรม์
 เนืองจากกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน มีข ้อ กําหนด เงือนไข และวิธ ีป ฏิบ ัต ิ สิท ธิป ระโยชน์ต ่างๆ แตกต่างไป
จากการซือขายกองทุน เพียงอย่างเดีย ว ทังนี ขึนอยู่ก ับ เงือนไขทีบริษัท จัด การ และบริษัท ประกัน ชีวิต กําหนด ผู้ล งทุน
จึง ต้อ งศึก ษารายละเอีย ดของกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน นั นให้เ ข้าใจก่อ นตัด สิน ใจ โดยสามารถติด ต่อ
ขอรับ รายละเอีย ดเงือนไขของกรมธรรม์ คู่ม ือ ผู้เ อาประกัน ภัย หรือ เอกสารอืนใดทีใช้ใ นการเสนอขายกรมธรรม์
ข้อ มูล ผลประโยชน์ท างด้านภาษีจ ากการซือกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน หนังสือ ชีชวนของกองทุน และข้อ มูล
กองทุน ทีผู้ล งทุน สนใจลงทุน ได้ท บริ
ี ษัท ประกัน ชีวิต โดยผู้ล งทุน ควรศึก ษาเพือความเข้าใจก่อ นตัด สิน ใจทุก ครัง
 เงิน ค่าเบียประกัน ชีวิต ส่ว นทีนําไปลงทุน ในกองทุน รวมจะมีค วามเสียงตามระดับ ความเสียงและนโยบายการลงทุน
ของกองทุน นัน ๆ โดยกองทุน รวมไม่ไ ด้ค าประกั
ํ
น ทังเงิน ลงทุน และผลตอบแทนให้ก ับ ผู้ล งทุน /ผู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน ทีซือ
กรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน ในทุก กรณี เงิน ค่าเบียประกัน ชีวิต ส่ว นทีนําไปลงทุน ในกองทุน รวมอาจอาจมี
มูล ค่าเปลียนแปลงเพิมขึนหรือ ลดลงเปลียนแปลงตามผลการดําเนิน งานของกองทุน รวมทีผู้ล งทุน /ผู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน ที
ซือกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน เลือ กลงทุน โดยผู้ล งทุน /ผู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน ทีซือกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการ
ลงทุน อาจได้ร ับ เงิน ลงทุน คืน มากกว่าหรือ น้อ ยกว่าเงิน ลงทุน เริมแรกก็ไ ด้
 ผลตอบแทนและผลการดําเนิน งานจากการซือกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน อาจมีค วามแตกต่างกับ การซือ
หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน นี เพีย งอย่างเดีย ว อัน เนืองมาจากการคิด ค่าใช้จ ่ายและค่า ธรรมเนีย มทีแตกต่างกัน หรือ
เงือนไขทีบริษัท จัด การ และบริษัท ประกัน ชีวิต กําหนด
 หากผู้ล งทุน /ผู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน ทีซือกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน มีเ รืองต้อ งการร้อ งเรีย น ต้อ งแจ้ง ต่อ บริษัท
ประกัน ชีวิต ทีออกกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน ตามวิธ ีก ารทีบริษัท ประกัน ชีวิต และหรือ หน่ว ยงานทีมีอ าํ นาจ
กําหนด
 ในการขอมติข องผู้เ อาประกัน ภัย ทีเป็ นผู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน ทีซือกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน บริษัท จัด การจะ
จัด ส่งประเด็น ในการขอมติแ ละรายละเอียดอืน ๆ ให้แ ก่บ ริษัท ประกัน ชีวิต และบริษัท ประกัน ชีวิต จะส่งต่อ ให้แ ก่ผ ู้เ อา
ประกัน ภัย ทีเป็ นผู้ถ ือ หน่ ว ยลงทุน ทีซือกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน และหลัง จากทีบริษัท ประกัน ชีวิต ได้
รวบรวมมติข องผู้เ อาประกัน ภัย แล้ว บริษัท ประกัน ชีวิต จะนับ มติแ ละแจ้ง ผลให้บ ริษัท จัด การทราบภายในระยะเวลา
ตามทีตกลงกัน
 ผู้ล งทุน สามารถลงทุน ในกองทุน นีในรู ป แบบของกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้
โดยติด ต่อ บริษัท ประกัน ชีวิต ทีเกียวข้อ ง ทังนีการซือขายกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบหน่ว ยลงทุน อาจมีข ้อ กําหนด และ
วิธ ีป ฏิบ ัต ิท แตกต่
ี
างไปจากการซือขายกองทุน เพีย งอย่างเดีย ว ผู้ล งทุน ควบศึก ษารายละเอีย ดในเอกสารประกอบการ
ขายกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน ก่อ นการตัด สิน ใจลงทุน
 กรณีผ ู้ล งทุน ทีซือกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน จะได้ร ับ เงิน ค่าขายคืน หน่ว ยลงทุน จากบริษัท ประกัน ชีวิต ภายใน
5 วัน ทําการนับ แต่วัน คํานวณมูล ค่าทรัพ ย์ส ิน สุท ธิ มูล ค่าหน่ว ยลงทุน ราคาขายหน่ว ยลงทุน หรือ ราคารับ ซือคืน หน่ว ย
ลงทุน ของวัน ทําการรับ ซือคืน หน่ว ยลงทุน หรือ เป็ นไปตามเกณฑ์ท ีสํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กํา กับ ตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หน่ ว ยงานทีเกียวข้อ ง ประกาศกํา หนด หรือ ทีเห็น ชอบให้
ดําเนิน การเป็ นอย่างอืนได้ โดยมีวิธ ีก ารชําระเงิน ค่าขายคืน หน่ว ยลงทุน ซึงเป็ นไปตามทีบริษัท ประกัน ชีวิต กําหนดไว้
ในกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบหน่วยลงทุน
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สรุ ป ข้อ มูล กองทุน รวม
1. ประเภทและนโยบายการลงทุน ของกองทุน รวม
ชือ

ประเภทโครงการ

นโยบาย และหลัก เกณฑ์ก ารจ่ายเงิน ปั น ผล
อายุโ ครงการ
จํานวนเงิน ทุน ของโครงการ
จํานวนหน่วยลงทุน
มูล ค่าขันตําของการซือแต่ล ะครัง

มูล ค่าขันตําของการขายคืน

จํานวนหน่วยลงทุน ขันตําของการสังขายคืน

มูล ค่าหน่วยลงทุน คงเหลือ ในบัญชีข นตํ
ั า

จํานวนหน่วยลงทุน คงเหลือ ในบัญชีข นตํ
ั า

วัน ทีได้ร ับ อนุม ตั ใิ ห้จ ัด ตังและจัด การกองทุน
วัน ทีจดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน
KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND
(KKP SG-AA FUND)
- กองทุนเปิ ดเพือผูล้ งทุนทัวไป (retail fund)
- กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมเพือการออม (Super Savings Fund : SSF)
ไม่มี
ไม่กาํ หนดอายุโครงการ
15,000 ล้านบาท
1,500 ล้านหน่วย
หน่วยลงทุนชนิดทัวไป : 1,000 บาท
หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม : 1,000 บาท
หน่วยลงทุนชนิด ES : 1,000 บาท
หน่วยลงทุนชนิดทัวไป : 0 บาท
หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม : 0 บาท
หน่วยลงทุนชนิด ES : 0 บาท
หน่วยลงทุนชนิดทัวไป : 0 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม : 0 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิด ES : 0 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิดทัวไป : 0 บาท
หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม : 0 บาท
หน่วยลงทุนชนิด ES : 0 บาท
หน่วยลงทุนชนิดทัวไป : 100 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม : 100 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิด ES : 100 หน่วย
20 พฤษภาคม 2554
19 สิงหาคม 2554
วันที 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถนุ ายน ของทุกปี

หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลง หรือยกเว้น จํานวนหรือมูลค่าขันตําของการสังซือครังแรก มูลค่าขันตําของการ
ั า และ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั า
สังซือครังถัดไป มูลค่าขันตําของการสังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทังนี เพืออํานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์แก่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะปิ ดประกาศแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนทุกแห่ง รวมถึงลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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ในกรณีทีผูถ้ ือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทําให้มลู ค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีนอ้ ยกว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั าหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั าตามทีกําหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนทังจํานวน
รายละเอียดเกียวกับ นโยบายการลงทุน
กองทุน เปิ ด เคเคพี สตราทิ จิ ค แอสเซ็ ท อโลเคชัน เป็ น กองทุน ที มี น โยบายที จะนํา เงิ น ที ได้จ ากการระดมทุน ไปลงทุน ใน
ตราสารทุน ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารหนี และ/หรือเงินฝาก ทังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตังแต่รอ้ ยละ 0 ถึงร้อยละ 100
ของมูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ข องกองทุน โดยสัด ส่ว นการลงทุน ขึนอยู่กับ การตัด สิ น ใจของบริษั ท จัด การและตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยทีบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนภายใต้กรอบการให้คาํ แนะนําในด้านการ
ลงทุนทีระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ทีได้รบั จากทีปรึกษาการลงทุน นอกจากนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินทีเสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือ มีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือลดความเสียง (Hedging) ด้านอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศโดยขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตามสภาวการณ์ตลาดหรือ
เมือบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีทีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญา
ซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนทีค่อนข้างมาก แต่หากในกรณี ทีค่า เงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่าขึน บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงด้าน
อัต ราแลกเปลี ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ หรื อ ลงทุน ในสัญ ญาซื อขายล่ว งหน้า เพือป้อ งกัน ความเสี ยงด้า นอัต ราแลกเปลี ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศในสัดส่วนทีน้อย ดังนัน กองทุนจึงยังคงมีความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอยู่ ซึงอาจทําให้ผลู้ งทุนได้รบั
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนหรือได้รบั เงินคืนตํากว่าเงินลงทุนเริมแรกได้ นอกจากนี การทําธุรกรรมป้องกันความเสียงด้านอัตรา
แลกเปลียนดังกล่าวอาจมีตน้ ทุน ซึงทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเพิมขึน
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน (infra) ซึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลียรอบปี
บัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีทีกองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และ
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ทังนี กองทุนรวมอืนนัน
มีการลงทุนในหรือมีไว้ซงหน่
ึ วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ทีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุน
รวมทีมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นกองทุนรวมอืนทีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึงหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังต่อไปนี
(1) กองทุนรวมอืนทีเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กองทุนรวมทีเป็ นผูถ้ ือหน่วยของกองทุนรวมอืนตาม (1)
ในกรณีทีมีการลงทุนในกองทุนรวมอืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุน
รวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีทีกองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพือขอมติได้ เนืองจากติดข้อจํากัดห้ามมิให้กองทุนรวม
ต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หากได้รบั มติ
เกินกึงหนึงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนทีเหลือ
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ทังนี การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงือนไขที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือกฎหมายอืนใดทีเกียวข้อง หรือประกาศอืนใดทีเกียวข้อง และ/หรือทีมีการแก้ไขเพิมเติมใน
อนาคต
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเป็ นการเพิมประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทังนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และกองทุนอาจมี ไว้ซึง
ตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนีทีไม่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่าเชือถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึงเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนอาจกูย้ ืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือคืน โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ดัช นีช ีวัด (Benchmark) ของกองทุน รวม
กองทุนนีจะใช้ตวั ชีวัด (Benchmark) คือ
สัดส่วน (%)
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1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียง
อัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
5. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนีภาคเอกชน Mark-to-Market ทีมีอนั ดับความน่าเชือถือของผูอ้ อกตรา
สารอยู่ในระดับ BBB+ ขึนไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
6. ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF &
REIT Total Return Index)
8. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
9. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียงอัตรา
แลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
10. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีคํานวณ
ผลตอบแทน
11. ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียง
อัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
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12. อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี

5

ห ม า ย เ ห ตุ : 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.
บริษัทจัดการและกองทุนขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาเป็ นรายไตรมาสถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบของทรัพย์สินแต่ละ
ประเภทในตัวชีวัดและหรือนําหนักขององค์ประกอบของทรัพย์สินดังกล่าว เพือให้เหมาะสมกับแผนการลงทุน ทังนี บริษัทจัดการ
และกองทุนขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงความถีในการพิจารณาดังกล่าว โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึงอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีมี
การเปลียนตัวชีวัด คําอธิบายเกียวกับตัวชีวัด และเหตุผลในการเปลียนตัวชีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาทีผูล้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชีวัดเพือให้เป็ นไปตามประกาศ เงือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทีผูอ้ อกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จดั ทําหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลียนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผูล้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
การป้ อ งกัน ความเสียงด้านอัต ราแลกเปลียน
กองทุน มี ก ารลงทุน ในต่า งประเทศบางส่ว น ดัง นัน กองทุน อาจลงทุน ในสัญ ญาซื อขายล่ว งหน้า เพื อป้อ งกัน ความเสี ยง
ด้านอัตราแลกเปลียนทีอาจเกิดขึนได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึนอยู่กบั ดุลย
พินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยสัญญาซือขายล่วงหน้าดังกล่าว จะเป็ นสัญญาซือขายล่วงหน้าทีซือขายนอกศูนย์ซือขายสัญญาซือขาย
ล่วงหน้า (Over-the-Counter derivatives)
2. การแบ่งชนิด หน่วยลงทุน และสิท ธิป ระโยชน์ข องผู้ถ อื หน่วยลงทุน แยกตามชนิด ของหน่วยลงทุน
 การแบ่งชนิด ของหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมนีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็ น 3 ชนิด ดังนี
หน่วยลงทุน
ชือย่อ
คําอธิบายเพิมเติม
1. ชนิดทัวไป
KKP SG-AA
เหมาะสํา หรับ ผู้ล งทุ น ที ต้อ งการกระจายเงิ น ลงทุน ไปลงทุ น ใน
ตราสารทีหลากหลายทังในประเทศและต่างประเทศ
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หน่วยลงทุน
2. ชนิดเพือการออม
(เปิ ดให้บริการตังแต่
วันที 30 เมษายน
2563 เป็ นต้นไป)

ชือย่อ
KKP SG-AA-SSF

คําอธิบายเพิมเติม
เหมาะสํา หรับ ผู้ล งทุน ที ต้อ งการกระจายเงิ น ลงทุน ไปลงทุน ใน
ตราสารทีหลากหลายทังในประเทศและต่างประเทศ และจะได้รบั
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 3 ธันวาคม
2562 และ/หรือทีจะมีการแก้ไขเพิมเติม ทังนี เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที กรมสรรพากรและ/หรื อ หน่ ว ยงานอื นที เกี ยวข้อ ง
กําหนด
3. ชนิด ES
KKP SG-AA-ES
สําหรับผูล้ งทุนทีมีบญ
ั ชีซือขายสับเปลียนหน่วยลงทุนกับผูส้ นับสนุน
(เปิ ดให้บริการตังแต่
การขายหรือรับซือคืนและ/หรือทํารายการผ่านช่องทางการซือขาย
วันที 17 ตุลาคม
สับ เปลี ยนหน่ ว ยลงทุน ตามที บริษั ท จัด การอนุญ าต และ/หรือ ผู้
ลงทุนประเภทอืนทีบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงือนไข
2565 เป็ นต้นไป)
เพิมเติมในอนาคต
รายละเอียดเพิมเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคําสังซือ/สับเปลียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพือ
การออม เป็ นการชัวคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมหมดสินไปหรือ
เปลียนแปลงไป และ/หรือเงือนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเพือให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เปลียนแปลงไป
และ/หรือกรณีอืนใดเพือประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปิ ดเสนอขายหรือ
รับคําสังซือ/สับเปลียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอีกครังหลังจากปิ ดรับคําสังซือ/สับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการ
ชัวคราวหรือถาวร
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิมเติม เปลียนแปลง ปรับปรุ งรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผูล้ งทุน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีทีเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุน
โดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลียนแปลง แก้ไข ปรับปรุ ง หรือเพิมเติม โดยติด
ประกาศและ/หรือจัดให้มีขอ้ ความดังกล่าวทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทังขอสงวนสิทธิทีจะเปิ ดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิ ดขายหน่วย
ลงทุนชนิดอืนเพิมเติมในภายหลังได้ โดยจะปฏิบตั ิตามแนวทางทีสํานักงาน กลต.กําหนด
ในกรณีทีหน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจาํ นวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว สําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนันไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนันเพิมเติมให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
ข้อมูลอืน ๆ ทีเกียวกับการแบ่งหน่วยลงทุนทีผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจก่อนการลงทุน ดังนี
 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนทีตนถือ
ทังนี ในกรณีทีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน ๆ ด้วย
 การแบ่ ง ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ นการแยกความเป็ นนิ ติ บุ ค คลของกองทุ น กองทุ น นี ยั ง คงเป็ นนิ ติ บุ ค คลเดี ย วเท่ า นั น
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นหลายชนิด ไม่ได้ทาํ ให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนทีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน
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ตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทังหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือ
นิติกรรมอืน
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทียังไม่เปิ ดให้บริการเพิมเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นชนิดต่าง ๆ
จะเป็ นไปตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศทีเกียวข้องประกาศกําหนด ทังนี เพือเพิมการให้บริการแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีอาจมี
ความต้อ งการลงทุน ทีแตกต่า งกัน ในรายละเอี ย ด โดยบริษั ท จัด การจะแจ้ง รายละเอี ย ดการให้บ ริก ารดัง กล่า วล่ว งหน้า ก่ อ นวัน
เปลียนแปลง โดยจะประกาศ ณ ทีทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือคืนทีใช้ในการรับซือคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซือคืนหน่วยลงทุน การสับเปลียนหน่วยลงทุน ใน
แต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ทีทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการ ขายและ
รับซือคืนทีใช้ในการรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทีจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันนีได้ โดยแจ้งให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือทีสํานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี)
 บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี โดย
จะประกาศ ณ ทีทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการ ขายและรับซือคืนทีใช้ในการรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. ลัก ษณะทีสําคัญของกองทุน รวม
กองทุนทีมีนโยบายทีจะนําเงินทีได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารหนี และ/หรือเงินฝาก
ทังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุน
ในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตังแต่รอ้ ยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึนอยู่กบั
การตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยทีบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอืนภายใต้กรอบการให้คาํ แนะนําในด้านการลงทุนทีระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ทีได้รบั จากทีปรึกษาการลงทุน
นอกจากนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีเสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
การลงทุน ในสัญญาซือขายล่วงหน้าหรือ ตราสารทีมีล ัก ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝงทีมิไ ด้ม ีวัต ถุป ระสงค์เ พือการลด
ความเสียง
กองทุนอาจจะมีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าทีมิได้มีวตั ถุประสงค์เพือการลดความเสียงหรือตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขาย
ล่วงหน้าแฝง กองทุนมีการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนของตราสารดังกล่าว โดย net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives ต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุ ปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซึงเป็ นไปตามทีประกาศกําหนด ทังนี ขึนอยู่กับสภาวะตลาดและ
แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และจะดําเนินการติดตามการจัดการลงทุนให้เป็ นไปตามขอบเขตทีกําหนดไว้ การมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้า
อาจมีผลดีและผลเสียต่อกองทุนก็ได้ ในกรณีทีมีผลลบต่อกองทุน เช่น ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อา้ งอิง หรือการคาดการณ์ของ
กองทุนออกมาในทางไม่สอดคล้องกับสภาวะตลาดทีเกิดขึนจริง จึงอาจจะส่งผลให้กองทุนขาดทุนได้

กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน (KKP SG-AA FUND)

หน้า 11

4. ผลตอบแทนทีผู้ล งทุน จะได้ร ับ จากเงิน ลงทุน
กําไรส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain) ในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทีผูถ้ ือหน่วยทําการขายคืน มีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน ณ วันทีผูถ้ ือหน่วยทําการซือกองทุน
5. จํานวนเงิน ทุน โครงการล่าสุด
กองทุนนีมีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 15,000 ล้านบาท
บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิมเงินทุนโครงการ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานภาครัฐอืนใดทีเกียวข้องในการพิจารณาเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หากบริษัท
จัดการพิจารณาเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึงการเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขันตอนการดําเนินการทีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
6. รอบระยะเวลาบัญชี
กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวนั ที 1 กรกฎาคม ถึง วันที 30 มิถนุ ายน ของทุกปี
7. ปั จ จัยทีมีผ ลกระทบอย่างมีน ัยสําคัญต่อ เงิน ลงทุน ของผู้ล งทุน
 การเปลียนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารทีกองทุนได้ลงทุน อันเนืองมาจากการเปลียนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน เนืองจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์และหรือ
ทรัพย์สินหลายประเภททีมีลกั ษณะและระดับความเสียงทีแตกต่างกัน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารหนีทีมีความเสียงสูง
(high yield bond) ตราสารทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์ ทองคํา นํามัน เป็ นต้น) สัญญาซือขายล่วงหน้า ความผันผวนและระดับ
ราคาของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินเหล่านีอาจมีผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปลียนแปลงขึนลงทังในระยะสันและ
ระยะยาว ซึงอาจทําให้ผลู้ งทุนได้รบั ผลขาดทุนจากการลงทุนหรือได้รบั เงินคืนตํากว่าเงินลงทุนเริมแรกได้
 เนืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เมือกองทุนนําเงิน
บาทไปซือหลักทรัพย์ ทังนี กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือเป็ นเครืองมือป้องกันความเสียงดังกล่าว
ตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมือบริษัทจัดการเห็นสมควร ยกตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผูจ้ ดั การ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียน ในสัดส่วนทีมากกว่า
กรณีทีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือ
ป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียนในสัดส่วนทีน้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกัน ในกรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มี
แนวโน้มแข็งค่า ดังนัน กองทุนจึงยังคงมี ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนอยู่ ซึงอาจทําให้ผูล้ งทุนได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลียนหรือได้รบั เงินคืนตํากว่าเงินลงทุนเริมแรกได้ อีกทังการทําธุรกรรมป้องกันความเสียงอาจมีตน้ ทุน ซึงทําให้ผลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเพิมขึนได้
 กองทุน อาจลงทุน ในหรื อ มี ไ ว้ซึงสัญ ญาซื อขายล่ ว งหน้า เพื อเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพในการบริห ารการลงทุน และ/หรื อ แสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน กฎข้อบังคับ และปั จจัยอืนๆ
ทีเกียวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย สภาวะอัตราแลกเปลียนและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียง เป็ นต้น
ดังนัน จึงทําให้กองทุนมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมอืน จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีรับความเสียงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป ผูล้ งทุน
ควรลงทุนในกองทุนนี เมือมีความเข้าใจในความเสียงของสัญญาซือขายล่วงหน้า ผูล้ งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
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 เนืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสียงจากการเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ของประเทศทีกองทุนไปลงทุน รวมถึงความเสียงทีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเกิดวิกฤตการณ์ทีไม่ปกติ
ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึงอาจส่งผลให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั คืนเงินตามระยะเวลาทีกําหนด
 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือการลดความเสียงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซือขายล่วงหน้านันไม่ใช่
สิงเดียวกับทรัพย์สินที ต้องการลดความเสียง บริษัทจัดการจะใช้ขอ้ มูลในอดีตในการคํานวณค่า สัมบูรณ์ของค่าสัมประสิท ธิ
สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนจึงมีความเสียง หากสินค้าหรือตัวแปรทีสัญญาซือขายล่วงหน้าอ้างอิง
(underlying) และทรัพย์สินทีต้องการลดความเสียงเคลือนไหวในทิศทางทีไม่เป็ นไปตามข้อมูลในอดีต ซึงอาจส่งผลให้การเข้าทํา
สัญญาซือขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 กองทุนมีการบริหารเชิงรุ ก จึงมีความเสียงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active management
risk) ความเสียงจากการทีการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ัดการกองทุนทีอาจทําให้
ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็ นไปอย่างทีคาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทีสูงกว่าดัชนีชีวัดได้
ข้อ มูล เพิมเติม สําหรับ ผู้ล งทุน ทีลงทุน ในหน่วยลงทุน ชนิด เพือการออม (KKP SG-AA-SSF)
 ผูล้ งทุนทีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (KKP SG-AA-SSF) ต้องลงทุนต่อเนืองระยะยาวตามทีกฎหมายทีเกียวข้องและ
ประมวลรัษฎากรกําหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือ
นําไปเป็ นประกันได้ ทังนีตามทีกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
 ผูล้ งทุนทีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (KKP SG-AA-SSF) มีภาระผูกพันทีจะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขและวิธีการทีกําหนด
ไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผูล้ งทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขการ
ลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทีเคยได้รบั ภายในกําหนดเวลาทีกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด มิฉะนันจะต้องชําระเงิน
เพิมและหรือเบียปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
8. การเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืน หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีได้มีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดไว้แล้วได้ เมือได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุน
ไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. (ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ในรายละเอียดโครงการ)
9. การไม่ข าย ไม่ร ับ ซือคืน หน่วยลงทุน ตามคําสังทีรับ ไว้แ ล้ว และการไม่ข าย ไม่ร ับ ซือคืน ไม่ส ับ เปลียนหน่วยลงทุน ตามสัง:
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของบุคคลอเมริกนั (U.S. Person) และ/
ั ชาติ (Nationality) อเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถินฐานและ/หรือทีอยู่อืน
หรือ บุคคลทีมีสญ
และ/หรือ มี บัญ ชี อยู่ในสหรัฐ อเมริกา หรือ บุคคลซึงโดยปกติ มีถิ นที อยู่ใ นสหรัฐ อเมริกา และ/หรือ เป็ น บุคคลที เกี ยวข้อ งกับ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน ซึงจัดให้มีขนและดํ
ึ
าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั หรือปฏิเสธคําสังซือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดทีทําให้บริษัทจัดการและหรือ
กองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสียงทางกฎหมาย ความเสียงด้านภาษี หรือความเสียงอืนๆ ทีเกียวข้องกับกฎหมาย Foreign
Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอืนทังในและต่างประเทศทีมีลกั ษณะเดียวกัน
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสังซือหน่วยลงทุนทีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน
หรือทําให้เกิดความเสียงทางกฎหมาย หรือความเสียงต่อชือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคําสังซือ/สับเปลียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม เป็ นการชัวคราว
หรือถาวร หากสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมหมดสินไปหรือเปลียนแปลงไป และ/หรือ
เงือนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเพือให้ได้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี เปลียนแปลงไป และ/หรือกรณี อืนใดเพือ
ประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคําสังซือ/สับเปลียนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอีกครังหลังจากปิ ดรับคําสังซือ/สับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชัวคราวหรือถาวร
การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
เพือคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็ นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสังซือ คําสัง
ขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปได้
10. ช่อ งทางทีผู้ถ อื หน่วยลงทุน จะทราบข้อ มูล เกียวกับ NAV ของมูล ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับ ซือคืน หน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทําการ จากช่องทางใดช่องทางหนึงหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี
1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com
2) ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจัดขึนโดยสมาคม (NAV Center)

11. ช่อ งทางทีผู้ถ อื หน่วยลงทุน สามารถทราบข้อ มูล เกียวกับ กองทุน รวมนี
1. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800
2. https://am.kkpfg.com
3. ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนทีได้รบั การแต่งตัง
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ความเสียงในการลงทุน ของกองทุน รวมและการบริห ารจัด การความเสียง
กองทุน เปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน เป็ น กองทุน ที มี นโยบายที จะนํา เงิน ทีได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหรือมี ไว้ซึง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน ทังตราสารแห่งทุน ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารแห่งหนี และ/หรือเงินฝาก ฯลฯ
ทังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตังแต่รอ้ ยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนอาจเพิมขึนหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตามระดับราคาของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน ซึงอาจได้รบั ผลกระทบทังทางด้าน
บวกหรือลบจากปั จจัยความเสียงต่าง ๆ ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงความเสียงดังต่อไปนี
ประเภทของความเสียงทีผู้ล งทุน ควรทราบ
ความเสียงจากการบริห ารการลงทุน แบบมุ่งหวังให้ผ ล
ประกอบการสูงกว่าดัช นีช ีวัด (Active management risk)
ความเสี ยงจากการที การตั ด สิ น ใจลงทุ น การวิ เ คราะห์
หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ัดการกองทุนอาจทํา
ให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็ นไปอย่างทีคาดหวังหรือ ไม่
สามารถสร้างผลตอบแทนทีสูงกว่าดัชนีชีวัดได้
ความเสี ยงจากตลาด (Market risk) ความเสียงทีเกิ ด จาก
ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิมหรือลดเนืองจาก
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร
หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสียงจากความ
ผัน ผวนของดอกเบี ย (Interest Rate Risk) อัน เกิ ด จากการ
เปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในท้องตลาดทีส่งผลให้ราคา
หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิม หรือลดลง
ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้อ อก
ตราสารหรือ คู่ส ัญญา (Credit risk) ความเสียงจากการที
ผูอ้ อกตราสารหรือผูค้ าประกั
ํ
นตราสารหรือคู่สญ
ั ญาทีกองทุน
ไปลงทุนปรับลดอันดับความน่าเชือถื อ หรือปฏิเสธการชําระ
เงิ น ต้น และดอกเบี ยได้ต ามที กํา หนด หรือ ชํา ระไม่ ค รบตาม
จํานวนทีสัญญาไว้

ความเสียงจากการลงทุน ในตราสารหนีทีมีค วามเสียงสูง
(High yield bond risk) ความเสี ยงที เกิ ด จากการลงทุ น ใน
ตราสารหนี ที มี ค วามเสี ยงสูง ได้แ ก่ ตราสารหนี ที อยู่ต ากว่
ํ า
ระดับทีน่าลงทุน (Non-investment grade bond) และตราสาร
หนีทีไม่ได้รบั การจัดอันดับเครดิต (Unrated bond) ซึงตราสาร
หนี ดังกล่าวจะมี ความเสียงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้าน
สภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนีทีได้รบั การจัดอันดับในระดับที
น่าลงทุน (Investment grade bond)
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การบริห ารจัด การความเสียง
บริษัทจัดการพิจารณาการกระจายความเสียงในการลงทุนใน
ตราสารต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน
ตลาดทุน และพิ จ ารณาปั จ จัย พื นฐานของผู้อ อกตราสารหรื อ
คู่สญ
ั ญา อาทิ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และลักษณะ
การประกอบธุ ร กิ จ รวมทังติ ด ตามการเปลี ยนแปลงของปั จ จัย
ดังกล่าวทีอาจมีผลต่อการลงทุนอย่างต่อเนือง
บริษั ท จัด การพิ จ ารณาการกระจายความเสี ยงในการลงทุน ใน
ตราสารต่ า งๆ โดยวิ เ คราะห์จ ากข้อ มู ล พื นฐานของตราสาร
คุณลักษณะ และสภาวการณ์ของตลาด รวมทังปั จจัยอืน ๆ
ที เกี ยวข้อ ง อัน อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การปรับ ตัว ของราคาหรือ
ผลตอบแทนของตราสาร อี ก ทังบริษั ท จัด การยัง มี ก ารวัด และ
ควบคุม ความเสี ยงด้า นตลาดของตราสารที กองทุน ลงทุน ด้ว ย
เครืองมือทีเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
บริษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์และพิจารณาปั จจัยพืนฐานของ
ผูอ้ อกตราสารหรือคู่สัญญา อาทิ ผลการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็ นต้น รวมถึงพิจารณา
ความน่าเชือถือของตราสารหรือผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญาก่อนที
จะมีการลงทุน และติดตามการเปลียนแปลงของปั จจัยดังกล่าวทีมี
ผลต่ อ ผู้อ อกตราสารหรื อ คู่สัญ ญาอย่ า งต่ อ เนื อง อี ก ทังบริ ษั ท
จัดการยังมีการวัดและควบคุมสัดส่วนการลงทุนในแต่ละผูอ้ อก/
คูส่ ญ
ั ญา ตามทีคณะกรรมบริหารความเสียงของบริษัทกําหนด
บริษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์และพิจารณาปั จจัยพืนฐานของ
ผู้อ อกตราสาร เช่ น เดี ย วกับ การลงทุน ในตราสารหนี ที มี อัน ดับ
เครดิตในระดับน่าลงทุน (Investment grade bond) อีกทังบริษัท
จัด การจะมี เ กณฑ์ใ นการคัด กรองตราสารหนี เพิ มเติ ม สํา หรับ
การลงทุนในตราสารหนีประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะ เพือลดความ
เสียงจากการลงทุนให้อยู่ในระดับทียอมรับได้
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ประเภทของความเสียงทีผู้ล งทุน ควรทราบ
ความเสียงของการลงทุน ในต่างประเทศ (Country and
political risk) ความเสี ยงที เกิ ดจากการเป ลี ยน แ ป ลง
ภายในประเทศทีกองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลียนแปลง
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลาดทุนและตลาดเงิน รวมถึงข้อจํากัดทางด้านกฎหมาย
การทําธุรกรรมทางเงิน เป็ นต้น
ความเสียงด้า นสภาพคล่ อ งของตราสาร (Liquidity risk)
ความเสียงจากการทีไม่สามารถซือหรือขายตราสารทีกองทุน
ถืออยู่ในราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรือ
อาจไม่ได้ราคาตามทีต้องการ

การบริห ารจัด การความเสียง
บริ ษั ท จัด การจะทํา การวิ เ คราะห์แ ละติ ด ตามสถานการณ์ก าร
เปลียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินตลาด
ทุน ตลอดจนปั จจัยพืนฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทุนลงทุนอย่าง
ใกล้ชิ ด เพื อประเมิ น ความเสี ยงจากการลงทุน ในประเทศนัน ๆ
ทังก่อนและหลังการลงทุน
กองทุ น จะพิ จ ารณาการลงทุ น ในตราสารที มี ส ภาพคล่ อ ง
ทีเหมาะสม และสอดคล้องกับความคล่องตัวในการบริหารกองทุน
อีกทังบริษัทจัดการยังมีการวัด และควบคุมความเสียงด้านสภาพ
คล่องของตราสาร เพือลดผลกระทบด้านราคาและระยะเวลาใน
การซือหรือขายตราสารทีกองทุนถืออยู่

ความเสียงจากการเข้าทําสัญญาซือขายล่วงหน้า
(Derivative risk) การพิ จ ารณาลงทุ น ในสั ญ ญาซื อขาย
ล่วงหน้า(Derivatives) หรือตราสารหนีทีมีลกั ษณะของ
สัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อาจส่งผลให้
กองมีความเสียงเพิมขึน ดังนี
 ความเสียงทีเกิด จากทิศทางของสิน ทรัพ ย์อ ้างอิงไม่ไ ด้  บริษั ท จัด การจะพิจ ารณาทิ ศ ทางของสิ น ทรัพ ย์อ ้า งอิง โดย
ศึ ก ษาจากข้ อ มู ล ตลาดแต่ ล ะช่ ว งเวลา และ/หรื อ แต่ ล ะ
เป็ นไปตามทีคาดการณ์ไ ว้ ซึงอาจทําให้ผลตอบแทนที
สถานการณ์ รวมถึงปั จจัยต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการเคลือนไหว
ได้รบั ไม่เป็ นไปตามคาดไว้ หรืออาจทําให้เกิดการขาดทุน
ของสินทรัพย์อา้ งอิง ก่อนทีจะมีการลงทุนในสัญญาซือขาย
บางส่วน
ล่วงหน้า(Derivatives) หรือตราสารหนีทีมีลกั ษณะของสัญญา
ซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึงสินทรัพย์อ ้า งอิ ง
ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบคณะกรรมบริหารความเสียง
ของบริษัทกําหนด นอกจากนีบริษัทจัดการจะทําการติดตาม
ปั จจัยดังกล่าวอย่างต่อเนืองหลังจากทีได้มีการเข้าทําสัญญาฯ
ดังกล่าวไปแล้ว เพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทุนหรือผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน
 ความเสี ยงจากการ ข ยายฐานเงิ น ลงทุ น (Leverage  บริษั ท จัด การจะพิจ ารณาและควบคุม ฐานะการลงทุนสุทธิ
(Net exposure) ก่อนและหลังเข้าทําสัญญาซือขายล่วงหน้า
risk) การลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าอาจใช้
(Derivatives) หรือตราสารหนีทีมีลกั ษณะของสัญญาซือขาย
เงินลงทุนในจํานวนทีน้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อา้ งอิง
ล่ ว งหน้า แฝง (Structured Note) เพื อให้ผ ลขาดทุน สูง สุด ที
(Underlying) โดยตรง ซึงการเปลียนแปลงราคาของการ
อาจจะเกิดขึนของสัญญาฯดังกล่าวอยู่ในระดับทียอมรับได้
ลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าอาจมีอตั ราการ
และเป็ น ไปตามที คณะกรรมบริ ห ารความเสี ยงของบริษั ท
แกว่ ง ตัว เป็ น เปอร์เ ซ็ น ต์ม ากกว่ า ราคาสิ น ทรัพ ย์อ ้า งอิ ง
กําหนด
(Underlying) และอาจทํา ให้ผู้ถื อ ตราสารฯมี ก ํา ไรหรื อ
ขาดทุ น ในอัต ราที สู ง กว่ า การลงทุ น ในสิ น ทรัพ ย์อ ้า งอิ ง
(Underlying) โดยตรง
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ประเภทของความเสียงทีผู้ล งทุน ควรทราบ
 ความเสียงด้านสภาพคล่อ งของตราสาร คือความเสียง
ที กองทุ น ไม่ ส า มา ร ถขา ย สั ญ ญ า ซื อ ข า ย ล่ ว ง ห น้ า
(Derivatives) หรือตราสารหนี ที มี ลัก ษณะของสัญ ญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ในระยะเวลาและ/
หรือราคาทีเหมาะสม
ความเสียงจากข้อ จํา กัด การนําเงิน ลงทุน กลับ ประเทศ
(Repatriation risk) ความเสียงทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลง
ต่ า งๆ ในประเทศที กองทุน รวมเข้า ไปลงทุน เช่ น การออก
มาตรการของทางการในต่ า งประเทศเมื อเกิ ด ภาวะ
วิ ก ฤตการณ์ เป็ น ต้น ซึ งรวมถึ ง สาเหตุอื นใดอัน อาจส่ ง ผล
กระทบต่อการนําเงินกลับของกองทุน
ความเสี ยงจากอั ต ราแลกเปลี ยน (Exchange rate risk)
ความเสียงทีการลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปลียน ทํา ให้อัต ราผลตอบแทนในรู ป เงิ น บาทผัน ผวน
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลียนแปลง

การบริห ารจัด การความเสียง
 กองทุ น มี น โยบายที จะลงทุ น ในสั ญ ญาซื อขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) หรือตราสารหนีทีมีลกั ษณะของสัญญาซือขาย
ล่ว งหน้า แฝง (Structured Note) ที สามารถขายคื น ให้กั บ ผู้
ออกได้ ซึงอาจมีขอ้ จํากัดในการโอนเปลียนมือ
ผู้จัด การกองทุ น จะมี ก ารวิ เ คราะห์แ ละพิ จ ารณาปั จ จัย ที จะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการนําเงินลงทุนกลับของประเทศ
ทีเข้าลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์
การเปลี ยนแปลงทางการเมื อ ง ภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศที
กองทุนเข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด

ผูจ้ ัดการกองทุนจะบริหารความเสียง โดยจะพิจารณาลงทุนใน
หรื อ มี ไ ว้ซึ งสัญ ญาซื อขายล่ ว งหน้า (Derivatives) เพื อป้ อ งกัน
ความเสี ยงด้า นอั ต ราแลกเปลี ยน (Hedge) ให้เ หมาะสมกั บ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพือปกป้องมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิของ
กองทุนไว้ อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนมีโอกาสได้รบั ผลกําไรหรือขาดทุน
เพิมขึนหรือลดลงจากอัตราแลกเปลียนได้ อีกทังการทําธุรกรรม
ป้องกันความเสียงอาจมีตน้ ทุน ซึงทําให้ผลตอบแทนของกองทุน
รวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเพิมขึน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
มีการวัด และควบคุมความเสียงจากการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสียงจากอัตราแลกเปลียน
อย่างไรก็ตาม ความเสียงจากปั จจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้นอาจลดลงได้บางส่วนจากการทีบริษัทจัดการได้ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยทีจะมี
ผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสมําเสมอและต่อเนือง ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัททีได้วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยพืนฐานดี
รวมทังทําการกระจายความเสียงจากการลงทุน
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เครืองมือ บริห ารความเสียงสภาพคล่อ งของกองทุน รวม
กองทุนจัดให้มีเครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทุนรวม สําหรับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี
1. KKP SG-AA
2. KKP SG-AA-SSF
3. KKP SG-AA-ES
โดยมีรายละเอียดเครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น ดังต่อไปนี
 เครืองมือ การกําหนดให้ผ ู้ล งทุน เป็ นผู้ร ับ ภาระค่าใช้จ ่าย
- ค่าธรรมเนียมการรัก ษาสภาพคล่อ ง (liquidity fee) :
กองทุน รวมทัวไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม :
ในการจัดให้มีเครืองมือการบริหารและจัดการความเสียงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดําเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อทีเกียวข้อง ทังนี บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดลุ พินิจ
พิจารณาเลือกใช้เครืองมืออย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจําเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงือนไข
ข้อจํากัดและสถานการณ์ทีเกียวข้องในขณะนัน ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครืองมือเหล่านี และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปลียนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครืองมือชนิดหนึง ๆ
อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือนไขทีใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนัน ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีทีกองทุนมีการรับคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียน
ออกในแต่ละวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมูลค่าตังแต่รอ้ ยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนตามวิธีการ
คํานวณทีบริษัทจัดการกําหนด ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะปรับปรุ งเปลียนแปลงรายละเอียด threshold ข้างต้นตามที
บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม
หลัก เกณฑ์แ ละเงือนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ทีเรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษัทจัดการกําหนด
ข้อ สงวนสิท ธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดหรือเปลียนแปลงอัตรา Liquidity Fee ทีเก็บจริง โดยปรับเพิมหรือเปลียนแปลงได้
ไม่เกินอัตราสูงสุดทีกําหนดในโครงการ และหรือปรับเพิมหรือเปลียนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียน
ออก และหรือปรับเพิมหรือเปลียนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามทีบริษัทจัดการ
เห็นสมควรโดยจะไม่ตากว่
ํ าระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครอง ที
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กําหนดในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่าน
ทางช่องทางอืนทีบริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือนไข และอัตรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกันตามระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Liquidity Fee ในวันทําการนัน
การพิจ ารณาใช้เ ครืองมือ
1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทุนรวมลงทุนและหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สิน และหรือค่าธรรมเนียมการซือขาย (commission) และหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือภาษี และหรืออากรแสตมป์ ที
เกียวข้อง และหรือ bid-ask spread และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทังทางตรง
และทางอ้อมทีเกียวข้องกับการซือหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอืน ๆ ทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนรวม
ลงทุน ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปั จจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
3. ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุท ธิ ด ้ว ยสูต รการคํา นวณที สะท้อ นต้น ทุน ในการซื อขายทรัพ ย์สิ น ของกองทุน รวม (swing pricing) (ถ้า มี ) หรื อ การเพิ ม
ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้า
มี) และสามารถใช้รว่ มกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
4. ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครืองมือนีมีวตั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ้ ือหน่วยลงทุนทียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครืองมือ
นีไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
-

การปรั บ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ส ิน สุ ท ธิด ้ว ยสู ต รการคํา นวณทีสะท้อ นต้น ทุน ในการซื อขายทรั พ ย์ส ิน ของกองทุน รวม (Swing
Pricing)
กองทุน รวมทัวไป
อัต ราสูงสุด ไม่เ กิน ร้อ ยละ: 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธ ีป ฏิบ ัต :ิ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิมเติม :
ในการจัดให้มีเครืองมือการบริหารและจัดการความเสียงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดําเนินการใน
กรอบวิธีการในหัวข้อ “เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อทีเกียวข้อง ทังนี บริษัทจัดการจะเป็ น
ผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครืองมืออย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจําเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควร
ภายใต้เงือนไข ข้อจํากัดและสถานการณ์ทีเกียวข้องในขณะนัน ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้
เครืองมือเหล่านี และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลียนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
การใช้เครืองมือชนิดหนึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือนไขทีใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือ
นัน ๆ
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หลัก เกณฑ์แ ละเงือนไข
1. บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตาม
นโยบายและแนวทางทีบริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ทังนี จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจอืน
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที
เกียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread
ค่าธรรมเนียมการซือขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซือขายทรัพย์สิน และหรือภาวะ
สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินทีลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่
(ถ้ามี) และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ ทีเกียวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทังทางตรงและทางอ้อมทีเกียวข้องกับ
การซือหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอืน ๆ ทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน ทังนี บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้องเท่าที
สามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง
ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรัพย์สินทีลงทุน และหรือสภาพ
คล่องของหลักทรัพย์ทีลงทุน และหรือปริมาณการซือขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอืน ๆ ทีอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุนอยู่ ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้รว่ มกับเครืองมือใน
การบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้อ สงวนสิท ธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
กับการใช้เครืองมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน
2. บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะปรับ เพิ มหรื อ ลดอัต ราหรื อเปลี ยนแปลง swing factor ที เก็ บ จริง ได้ต ามที บริษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมหรือเปลียนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ
ทีเกี ยวข้อ งกับการใช้เครืองมื อ swing pricing ในวัน ทํา การนัน ทังนี บริษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิ ทีจะไม่เปลียนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ทีได้ดาํ เนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วย
ลงทุนทีชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นนั ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ทังนี จะเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
การพิจ ารณาใช้เ ครืองมือ
1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
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-

2. ในกรณีทีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีค่าเกินกว่า swing threshold ทีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริษัทจัดการกําหนด
การเพิมค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุน ทีสะท้อ นต้น ทุน ในการซือขายทรัพ ย์ส ิน ของกองทุน รวม (anti-dilution levies –
ADLs)
กองทุน รวมทัวไป
อัต ราสูงสุด ไม่เ กิน ร้อ ยละ : 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม :
ในการจัดให้มีเครืองมือการบริหารและจัดการความเสียงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดําเนินการใน
กรอบวิธีการในหัวข้อ “เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อทีเกียวข้อง ทังนี บริษัทจัดการจะเป็ น
ผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครืองมืออย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจําเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควร
ภายใต้เงือนไข ข้อจํากัดและสถานการณ์ทีเกียวข้องในขณะนัน ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้
เครืองมือเหล่านี และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลียนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
การใช้เครืองมือชนิดหนึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือนไขทีใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือ
นัน ๆ
หลัก เกณฑ์แ ละเงือนไข
1. บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจัดการกําหนด
โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และหรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจอืน ทังนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปั จจัยทีเกียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจาก
การซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ค่าธรรมเนียมการซือขาย (commission)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซือขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินทีลดลง
จากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษี และหรืออากร
แสตมป์ ทีเกียวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทังทางตรงและทางอ้อมทีเกียวข้องกับการซือหรือขายหลักทรัพย์ และ
หรือปั จจัยอืน ๆ ทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการ
ภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถ
ดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
3. การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปั จจัยทีเกียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือ
สภาวะตลาดของทรัพย์สินทีลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีลงทุน และหรือปริมาณการซือขายหน่วยลงทุน และ
หรือปั จจัยอืน ๆ ทีอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุนอยู่ ทังนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
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ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้รว่ มกับเครืองมือในการบริหารความเสียง
สภาพคล่องอืนได้

ข้อ สงวนสิท ธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที
ได้ดาํ เนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ
หน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนทีชําระด้วยเช็คทีเรียก
เก็บไม่ได้นนั ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ทังนี จะเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ ีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุน
เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึงทีเกิน ADLs threshold ทีบริษัทกําหนดไว้ รวมถึง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีขอ้ กําหนด
เพิมเติมในการเรียกเก็ บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจัดการจะกําหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดหรือเปลียนแปลงอัตรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซึงจะปรับเพิมหรือเปลียนแปลงไม่เกิน
อัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษัทจัดการกําหนด
การพิจ ารณาใช้เ ครืองมือ
1. การเรียกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุน
ั
น มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ทีบริษัทจัดการกําหนด โดยที
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
มูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลียน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุน
ออก (switch out)
ทังนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี
(1) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
(2) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
ซึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่างกัน
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4. ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ ADLs นี ADLs ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครืองมือนีมีวตั ถุประสงค์
เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ้ ือหน่วยทียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพือสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
 การกําหนดเงือนไขหรือ ข้อ จํากัด ในการรับ คําสังขายคืน หน่วยลงทุน
- ระยะเวลาทีต้อ งแจ้งล่วงหน้าก่อ นการขายคืน หน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุน รวมทัวไป
เมือผู้ถ อื หน่วยลงทุน ต้อ งการไถ่ถ อนหน่วยลงทุน มูล ค่าเกิน กว่า : 5% ของมูล ค่าทรัพ ย์ส ิน สุท ธิ
จะต้อ งแจ้งบริษัท จัด การล่วงหน้าเป็ นเวลา : 5 วัน ทําการ
รายละเอียดเพิมเติม :
ในการจัดให้มีเครืองมือการบริหารและจัดการความเสียงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดําเนินการใน
กรอบวิธีการในหัวข้อ “เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อทีเกียวข้อง ทังนี บริษัทจัดการจะเป็ น
ผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครืองมืออย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจําเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควร
ภายใต้เงือนไข ข้อจํากัดและสถานการณ์ทีเกียวข้องในขณะนัน ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้
เครืองมือเหล่านี และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลียนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
การใช้เครืองมือชนิดหนึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือนไขทีใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือ
นัน ๆ
เนืองจากการแสดงข้อมูลใน “ระบบบริหารจัดการกองทุนรวม” ของสํานักงาน ก.ล.ต. (ณ วันที 24 มิถุนายน 2565) สามารถ
แสดงข้อมูลได้เพียง “เมือผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกิน กว่า : ….% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา: …วันทําการ" แต่เงือนไขทีบริษัทจัดการกําหนดสําหรับการใช้ notice period นี คือ “เมือผู้
ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าตังแต่ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ น
เวลา 5 วันทําการ” ดังนัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะใช้เงือนไขทีแสดงในหัวข้อรายละเอียดเพิมเติมนีเมือจะใช้ notice
period
หลัก เกณฑ์แ ละเงือนไข
1. กรณีที 1: ในกรณีสถานการณ์ปกติ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีต้องการขายคืนหน่วยลงทุนมูลค่าตังแต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนตามวิธีการคํานวณทีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการอาจกําหนดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าตาม
เงือนไข Notice period เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดาํ เนินการเป็ นอย่างอืนได้เพือเพิมความสะดวกแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
กรณีที 2: ในกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียด
ของการขายคืนหน่วยลงทุนทีต้องปฏิบตั ิตามเงือนไข Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครังนัน ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอืนทีบริษัทจัดการกําหนด โดยรายละเอียด Notice period ในกรณีที 2 นี อาจแตกต่างจากกรณีที 1 ทังนี จะอยู่
ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือ
หน่วยงานทีมีอาํ นาจอืน
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ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับปรุงเปลียนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามทีบริษัทจัดการเห็นเหมาะสม
2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้ โดยในกรณีทีมีการใช้ Notice
period และมีเหตุทีทําให้ตอ้ งใช้เครืองมืออืนด้วย แนวทางในการใช้รว่ มกับเครืองมืออืน คือ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิกบั คําสังที
ได้จาก Notice period นันเช่นเดียวกับคําสังทีได้ตามปกติในวันทีทํารายการด้วย และหากจะปฏิบตั ิเป็ นอย่างอืน บริษัทจัดการ
จะประกาศแนวทางอืนเพิมเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษัทจัดการกําหนด ทังนีจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติข องสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท จัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานทีมีอาํ นาจอืน
ข้อ สงวนสิท ธิ
1. ในกรณีทีมีการใช้ Notice period และมีเหตุทีทําให้ตอ้ งใช้เครืองมืออืนด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิบตั ิกบั คําสังทีได้
จาก Notice period นันเช่นเดียวกับ คํา สังทีได้ตามปกติในวัน ทีทํารายการด้ว ย ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice
period ร่วมกับเครืองมืออืน ได้แก่ การกําหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาทีกําหนด (Liquidity
Fee) การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing)
การเพิมค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs) การกําหนดเพดาน
การรับซือคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) การดําเนินการในกรณีทีผูอ้ อกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระ
หนีหรือตราสารทีลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ดว้ ยราคาทีเหมาะสม (Side pocket) การระงับการซือขายหน่วย
ลงทุน (Suspension of Dealings) และเครืองมื อ การบริห ารและจัดการความเสียงด้า นสภาพคล่อ งของกองทุน ทีมี ร ะบุใ น
รายละเอียดโครงการและหรือหนังสือชีชวนกองทุนนี และหรือเครืองมืออืน ๆ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดหรือเปลียนแปลง Notice period ได้ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับ
เพิมหรือเปลียนแปลงไม่เกิน Notice period สูงสุดทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษัทจัดการกําหนด
การพิจ ารณาใช้เ ครืองมือ
1. Notice period อาจมีรายละเอียดทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพ
คล่องของตลาด และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีลงทุน และหรือปริมาณการซือขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอืน ๆ ที
อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุนอยู่ ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนันๆ
-

เพดานการขายคืน หน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุน รวมทัวไป
เพดานการขายคืน หน่วยลงทุน ไม่ต ากว่
ํ าร้อ ยละ : 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัท จัด การจะใช้เ พดานการขายคืน หน่วยลงทุน ไม่เ กิน : 10 วันทําการ
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ในทุก รอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิมเติม :
ในการจัดให้มีเครืองมือการบริหารและจัดการความเสียงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดําเนินการใน
กรอบวิธีการในหัวข้อ “เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อทีเกียวข้อง ทังนี บริษัทจัดการจะเป็ น
ผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครืองมืออย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจําเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควร
ภายใต้เงือนไข ข้อจํากัดและสถานการณ์ทีเกียวข้องในขณะนัน ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้
เครืองมือเหล่านี และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลียนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
การใช้เครืองมือชนิดหนึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือนไขทีใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือ
นัน ๆ
หลัก เกณฑ์แ ละเงือนไข
1. บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขันตํา ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียด
วิธีการคํานวณทีบริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณทีบริษัท
จัดการกําหนด
3. ในกรณีทีบริษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate
ั
จะใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมด
ของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ทีบริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
คํานวณจาก มูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสัดส่วน (pro-rata
basis) ของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ณ วันทีใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครังแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตากว่
ํ า Redemption Gate ขันตํา และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีระบุไว้ในโครงการ
6. คําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลัง
ของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้มีการยกเลิกคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลียนออก
ส่วนทีเหลือ โดยหากจะเปิ ดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศเพิมเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทาง
ช่องทางอืนทีบริษัทจัดการกําหนด
7. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
8. ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้รว่ มกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืน
ได้
ข้อ สงวนสิท ธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดหรือเปลียนแปลงอัตรา Gate threshold และหรือ Gate period ตามทีบริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดหรือเปลียนแปลงไม่ตากว่
ํ า Redemption Gate ขันตํา และหรือไม่เกิน Gate period ทีระบุใน
โครงการ ทังนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริษัทจัดการกําหนด
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate กรณีทีสถานการณ์มีการ
เปลี ยนแปลง เช่ น การยกเลิ ก Redemption Gate ก่ อ นระยะเวลาที กํา หนด การใช้เ ครื องมื อ อื นทดแทนหรื อ ควบคู่ กั บ
Redemption Gate เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดทีค้างอยู่ในรายการ และ
แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีถูกยกเลิกคําสังโดยไม่ชกั ช้า กรณีทีไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
กับการใช้เครืองมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน
การพิจ ารณาใช้เ ครืองมือ
1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีลงทุน และหรือปริมาณการซือขายหน่วยลงทุน
และหรือความผันผวนในตลาดซือขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล่องกับปริมาณการไถ่ถอนของ
กองทุนรวม และหรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีกําหนดไว้ และหรือปั จจัย
อืน ๆ ทีอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุนอยู่ และหรือปั จจัยอืน ๆ ทีนอกเหนือการควบคุมของบริษัท
จัดการ ทังนีบริษัทจัดการอาจกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
-

การดําเนิน การในกรณีท ีผู้อ อกตราสารหนีหรือ ลูก หนีตามสิท ธิเ รีย กร้อ งผิด นัด ชําระหนี หรือ ตราสารทีลงทุน ประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่อ งหรือ ไม่ส ามารถจําหน่ายได้ด ้วยราคาทีสมเหตุส มผล (side pocket)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรือง
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพือผูล้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผูล้ งทุนทีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพือผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน

-

การไม่ข ายหรือ ไม่ร ับ ซือคืน หน่วยลงทุน ตามคําสังทีรับ ไว้ห รือ จะหยุด รับ คําสังซือหรือ คําสังขายคืน หน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่า จําเป็ นต้องระงับการซือขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอืนใดดังต่อไปนี ซึงไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุน
เฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน ๆ มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
(1) การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
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เงินไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําทีเป็ นการปฏิบตั ิตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2.อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนืองมาจาก การทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ น
หน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3.อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงซึงบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ ซือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด ทังนี กรณีทีเป็ นกองทุนรวมทีมีกาํ หนดระยะเวลาการรับซือ
คืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน ซึงกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซือคืนหน่วยลงทุนเท่านัน
ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดาํ เนินการตามข้อ 3 วรรคหนึง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่เนืองจากกองทุนรวมยัง
คงมีทรัพย์สินคงเหลือ ทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
การขายคืนนัน
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สิท ธิแ ละข้อ จํากัด ของผู้ถ อื หน่วยลงทุน
1. เงือนไขทีผู้ถ อื หน่วยลงทุน อาจถูก จํากัด สิท ธิ
ผูถ้ ือหน่วยจะถูกจํากัดสิทธิออกเสียง ผูถ้ ือหน่วยอาจจะถูกจํากัดสิทธิออกเสียง ในกรณีทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่
ทังนี หลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงและข้อยกเว้น จะเป็ นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง
และ/หรือประกาศทีมีการแก้ไขเพิมเติมในอนาคต
2. ข้อ มูล การถือ หน่วยลงทุน เกิน ข้อ จํากัด สิท ธิอ อกเสียงในการใช้ส ทิ ธิอ อกเสียงทีมีแ นวโน้ม ว่าอาจจะเกิด ขึน
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2565 ไม่มีบคุ คลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการที https://am.kkpfg.com
3. วิธ ีก ารโอนหน่วยลงทุน และข้อ จํากัด การโอนหน่วยลงทุน
1) กรณีส าํ หรับ หน่วยลงทุน ชนิด ทัวไปและหน่วยลงทุน ชนิด ES
วิธีการโอนหน่วยลงทุน:
(1) ผูโ้ อนจะต้องมายืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองทีสํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสํานักงานผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือคืนทีเปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีทีผูร้ บั โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดําเนินการตามขันตอนที
ระบุไว้ในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ผูโ้ อนจึงจะสามารถทําการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
(3) หลังจากทีได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน
จะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี
(4) ในกรณีทีผูโ้ อนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้ อนจะต้องนําส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนเพือทําการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผูร้ บั โอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยืนเรืองการ
ขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึงนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้
โอนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุน โดยคําขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน
ทังนี ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ได้ต่อเมือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อย
แล้ว
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลียนแปลง/แก้ไขวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระทําดังกล่าวไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทังนี ใน
การดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :
 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) โอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคูส่ มรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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(2) โอนหน่วยลงทุนตามคําสังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(3) โอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอืน ๆ ทีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมตั ิให้โอนได้
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของบุคคลอเมริกนั (U.S. Person) และ/หรือ
บุคคลทีมีสญ
ั ชาติ (Nationality) อเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถินฐานและ/หรือทีอยู่อืน และ/
หรือมีบญ
ั ชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็ นบุคคลทีเกียวข้องกับสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึงจัดให้มีขนและดํ
ึ
าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั หรือปฏิเสธคําสังการโอนหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดทีทําให้บริษัทจัดการ
และหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสียงทางกฎหมาย ความเสียงด้านภาษี หรือความเสียงอืนๆ ทีเกียวข้องกับกฎหมาย
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอืนทังในและต่างประเทศทีมีลกั ษณะเดียวกัน
2) กรณีส าํ หรับ หน่วยลงทุน ชนิด เพือการออม
ผูล้ งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม และชนิดเพือการออมพิเศษ ไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นประกันได้
ทังนี เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอืนใดทีเกียวข้อง หรือประกาศอืนใดทีเกียวข้อง และ/หรือทีมีการแก้ไขเพิมเติมในอนาคต
กรณีขา้ งต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บคุ คลอืนหรือการจํานําหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิด
เพือการออม และชนิดเพือการออมพิเศษ ซึงเป็ นไปตามกฎหมายกําหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลียน/เพิมเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทังนี เพือให้สอดคล้องกับการ
เปลียนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิทีเกียวข้องกับกองทุนรวมเพือการออม
4. การออกและส่งมอบหลัก ฐานแสดงสิท ธิใ นหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตังแต่วนั ทําการถัดจากวัน
ทําการซือขายหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
5. ช่อ งทางและวิธ ีก ารทีผู้ถ อื หน่วยสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ส ิท ธิอ อกเสียงและการดําเนิน การใช้ส ิท ธิอ อกเสียงของ
บลจ. ในหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ใด ๆ ทีกองทุน รวมลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที https://am.kkpfg.com
6. ช่อ งทางและวิธ ีก ารร้อ งเรียนของผู้ล งทุน และนโยบายการระงับ ข้อ พิพ าทโดยกระบวนการอนุญาโตตุล าการ ตลอดจนวิธ ี
เข้าสู่ก ระบวนการดังกล่าว
1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ
2) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ
3) ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2296-2833
การระงับ ข้อ พิพ าทโดยกระบวนการอนุญาโตตุล าการ : ไม่มี
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7. ภูม ิล าํ เนาเพือการวางหลัก ทรัพ ย์ สําหรับ ผู้ถ อื หน่วยลงทุน ทีไม่ม ีภ มู ิล าํ เนาในประเทศไทย
ในกรณีทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงทีอยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาํ เนาเพือการวางทรัพย์ในกรณีทีต้องมีการวางทรัพย์
บุค คลทีเกียวข้อ งกับ การดําเนิน การของกองทุน รวม
1. ข้อ มูล เกียวกับ บริษัท จัด การ รายชือคณะกรรมการลงทุน และรายชือผู้จ ัด การลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
 ข้อ มูล บริษัท จัด การ :
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชันที 17 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2305-9800
โทรสาร 0-2305-9803-4
ได้รบั การรับรอง CAC1
 ดัช นีช ีวัด การต่อ ต้านคอร์ร ัป ชัน
 มูล ค่าทรัพ ย์ส ิน สุท ธิข องกองทุน รวม 88,949.39 ล้านบาท
ภายใต้ก ารบริห ารจัด การ :
(ณ วัน ที 30 มิถ ุน ายน 2565)
 จํานวนกองทุน รวมทังหมดภายใต้ 43 กองทุน
การบริห ารจัด การ :
(ณ วัน ที 30 มิถ ุน ายน 2565)
 รายชือกรรมการและผู้บ ริห าร :
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่
(ประธานกรรมการ)
คุณอภินนั ท์ เกลียวปฏินนท์
(กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ)
คุณยุทธพล ลาภละมูล
(กรรมการ)
คุณพิพฒ
ั น์ เหลืองนฤมิตชัย
(กรรมการ)
คุณกุลนันท์ ซานไทโว
(กรรมการ)
คุณศุภโชค ศุภบัณฑิต
(กรรมการ)
คุณอนุกลู ปิ ติชยั ชาญ
2) คณะผูบ้ ริหาร ได้แก่
คุณยุทธพล ลาภละมูล
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการลงทุน)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ทีม Research)
คุณจุติมาส ศิวะมาศ
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ)
คุณทิพวัลย์ เอียมโอภาส
(ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการกองทุน)
คุณจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ
(ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายบริหารความเสียง)
คุณกษิดิษ ทองปลิว

1

CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
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 รายชือคณะกรรมการการลงทุน : คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
คุณจุติมาส ศิวะมาศ
คุณอัชพร ศิรธิ นะวัฒน์
คุณสุราช เซที
คุณธนัทฐา วัชรานุกรู
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ
คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์
คุณสุทิน แซ่โง้ว
o ประวัต กิ ารศึก ษา
 รายชือผู้จ ัด การกองทุน :
1) คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)
o ประสบการณ์ก ารทํางาน

o หน้าทีความรับ ผิด ชอบ
2) คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัต กิ ารศึก ษา

o ประสบการณ์ก ารทํางาน

o หน้าทีความรับ ผิด ชอบ
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(กรรมการผูจ้ ดั การ)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการลงทุน)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ทีม Research)
(ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
(ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
(ผูอ้ าํ นวยการ ทีม Fund Specialist)
(ผูอ้ าํ นวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารต่างประเทศ)
(ผูอ้ าํ นวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี)
(ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
- ปริญญาโท MBA, National Institute of
Development Administration (NIDA)
- CFA 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ทีจะลงทุน
- ปริญญาโท MSc Finance (International
Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA Level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เอเชียเวลท์ จํากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายลงทุน
บลจ. ธนชาต จํากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เกียรตินาคิน จํากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และสินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ทีจะลงทุน
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3) คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัต กิ ารศึก ษา
o ประสบการณ์ก ารทํางาน

o หน้าทีความรับ ผิด ชอบ

4) คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัต กิ ารศึก ษา

o ประสบการณ์ก ารทํางาน

o หน้าทีความรับ ผิด ชอบ

5) คุณอัชพร ศิรธิ นะวัฒน์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัต กิ ารศึก ษา
o ประสบการณ์ก ารทํางาน

o หน้าทีความรับ ผิด ชอบ
6) คุณสุราช เซที, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัต กิ ารศึก ษา
o ประสบการณ์ก ารทํางาน
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- ปริญญาโท MS Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ภัทร จํากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และกองทุนรวมตราสารทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ทีจะลงทุน
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- CFA Level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี สายงาน
จัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ทหารไทย จํากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตลาดเงิน
และกองทุนรวมตราสารหนี
- ลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกัน
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
- วิเคราะห์เครดิตของตราสารทีจะลงทุน
- ปริญญาโท MSC in Finance and
Management, University of Exeter
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ทีจะลงทุน
- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
- อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จํากัด
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o หน้าทีความรับ ผิด ชอบ
7) คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัต กิ ารศึก ษา

o ประสบการณ์ก ารทํางาน

o หน้าทีความรับ ผิด ชอบ
8) คุณศุภฤกษ์ วิรยิ ะก่อกิจกุล, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัต กิ ารศึก ษา
o ประสบการณ์ก ารทํางาน

o หน้าทีความรับ ผิด ชอบ

9) คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA, FRM o ประวัต กิ ารศึก ษา
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประสบการณ์ก ารทํางาน

o หน้าทีความรับ ผิด ชอบ
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- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ทีจะลงทุน
- ปริญญาโท MBA, The University of Chicago
Graduate School of Business
- CFA charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ. เมย์แบงค์ (ประเทศไทย)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ทีจะลงทุน
- ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ภัทร จํากัด
- อดีตเจ้าหน้าทีบริหารความเสียงอาวุโส
ฝ่ ายบริหารความเสียงองค์กร
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุป๊ จํากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
และสัญญาซือขายล่วงหน้า
- บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ตราสารทุนและสัญญาซือขายล่วงหน้า
- ปริญญาโท Investment Management,
Cass Business School
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA Charterholder
- Certified FRM
- ผูอ้ าํ นวยการ งานลงทุนตราสารหนี
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส บลจ.ทหารไทย จํากัด
- อดีตผูจ้ ดั การลงทุนฝ่ ายบริหารเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี
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10) คุณยุทธพล ลาภละมูล , CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัต กิ ารศึก ษา

o ประสบการณ์ก ารทํางาน

o หน้าทีความรับ ผิด ชอบ
11) คุณอลิสา กัมพลพันธ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัต กิ ารศึก ษา
o ประสบการณ์ก ารทํางาน

o หน้าทีความรับ ผิด ชอบ
12) คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัต กิ ารศึก ษา

o ประสบการณ์ก ารทํางาน

o หน้าทีความรับ ผิด ชอบ
13) คุณณิชนันทน์ จงสวัสดิ
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัต กิ ารศึก ษา
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- ลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าอัตราดอกเบีย
และอัตราแลกเปลียน
- Bachelor of Science in Business
Administration, California State University,
Los Angeles
- อดีตผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
หัวหน้าฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหารเงิน
ลงทุน บล. ภัทร จํากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน
- ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel
University
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนส่วนบุคคล สายงานจัดการลงทุน
บล. เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จํากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ทีจะลงทุน
- ปริญญาโท MSc Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครืองกล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร
- อดีตเจ้าหน้าทีอาวุโส ฝ่ ายบริหารสินทรัพย์ บมจ.
ผลิตไฟฟ้า
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ทีจะลงทุน
- ปริญญาโท Master of Management in Finance
มหาวิทยาลัยมหิดล
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o ประสบการณ์ก ารทํางาน

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
- บลจ.เกียรตินาคินภัทร จํากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ Dealer บลจ.บัวหลวง จํากัด

o หน้าทีความรับ ผิด ชอบ

14) คุณภัทรา คงอรรถการ
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัต กิ ารศึก ษา

o ประสบการณ์ก ารทํางาน

o หน้าทีความรับ ผิด ชอบ

- อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ทีจะลงทุน
- ปริญญาตรี Finance and Banking
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA Level 2
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน APA Capital
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารต่างประเทศ
บลจ. ธนชาต/ ฝ่ ายลงทุน
- เจ้าหน้าที Investment Product Strategy
ฝ่ ายลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนีต่างประเทศและ
FX บลจ. เอ็มเอฟซี
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ทีจะลงทุน

2. รายชือผู้ส นับ สนุน การขายและรับ ซือคืน หน่วยลงทุน
 ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด โทรศัพท์ : 0-2695-5000
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
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 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2646-9650
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
 บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
 บริษัท หลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
 บริษัท ฮัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จํากัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508
 บริษัท เจนเนอราลี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1394
 บริษัท เอไอเอ จํากัด โทรศัพท์ : 1581
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888





บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1621
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
บริษัท เอฟดับบลิวดี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2257-9999
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2626-7777-8

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1572
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด โทรศัพท์ : 0-2026-5100
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000
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 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด โทรศัพท์ : 1240







บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด โทรศัพท์: 02-061-9621
บริษัท หลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด โทรศัพท์: 02-430-6543
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด โทรศัพท์: 02 508 1567
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั จํากัด โทรศัพท์: 02-095-8999
บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-829-6600
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จํากัด Email: contact@dime.co.th

และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการแต่งตัง รวมถึงช่องทางการบริการอืนทีบริษัทจัดการกําหนด
เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพือเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิมเติม ตังแต่วนั ทําการทีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี
ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศทีสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน และ/หรือ ตามวิธีการอืนใดทีบริษัท
จัดการกําหนด ทังนี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันทีบริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิมเติม
สามารถทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
3. นายทะเบีย นหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9807-9
4. ผู้ด ูแ ลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูด้ แู ลผลประโยชน์
โทรศัพท์ 02-296-2833
ทังนี นอกจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ มีหน้าทีตามทีกําหนดในสัญญาแต่งตังแล้ว ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
5. รายชือผู้ส อบบัญชี
นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล นายสาธิต เกียรติกงั วาฬไกล และนาย ประสิทธิพร เกษามา
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345
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ข้อ มูล อืน ๆ ทีเกียวข้อ งกับ กองทุน รวม
1. ข้อ กําหนดการซือ ขายคืน และสับ เปลียนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถสังซือ ขายคืน และสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการแต่งตัง
ตามรายชือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน ในหัวข้อ “บุคคลทีเกียวข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวม” ในหนังสือชี
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมนี รวมถึงช่องทางการบริการอืนทีบริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าํ เนินการตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และทีมีการแก้ไขเพิมเติม) ในส่วนทีเกียวข้องกับ
กองทุนรวม (ถ้ามี) ทังนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดเป็ นอย่างอืน
ผู้ลงทุน /ผู้ถือ หน่วยลงทุน รับ ทราบนโยบายความเป็ น ส่ว นตัวของบริษั ท (Privacy Notice) ทีบริษั ท ได้แ จ้ง ผ่า น www.kkpfg.com/
dataprotection
ในกรณีทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอืนทีจะมีการกําหนด
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
หรือแก้ไขเปลียนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
กฎหมายหรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจประกาศกําหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิ ดเผยข้อมูลของผูถ้ ือ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องกับกองทุน
หน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคูส่ ญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอืน รายละเอียดดังนี
1. ชือ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานทีเกิด ทีอยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ทีรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทําความรู จ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามทีกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่วยงานทีมีอาํ นาจร้องขอ เพือให้เป็ นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกําหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอืนตามทีกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคูส่ ญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอืน และ/หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจร้องขอ โดยทีผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ทีบริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection และตกลงว่า
บริษัทจัดการจะนําส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอืนใด และ/หรือตามทีบริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่ กองทุนหลัก และ/หรือกองทุน
ั ญา
ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอืน และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสละสิทธิ ในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอืนใดจากบริษัท
จัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการทีบริษัทจัดการจะนําส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอืนใด และ/หรือตามทีบริษัทจัดการร้องขอ
ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องกับกองทุนหลักหรือ
กองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ
ปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามทีคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด
การเปิ ดบัญชีก องทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ผูส้ นใจลงทุนจะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการและ/หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนไว้ เพือ
ประโยชน์ในการติดต่อทํารายการซือ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผูจ้ องซือ
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ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้องกับเปิ ดบัญชีกองทุนตามทีบริษัท
จัดการกําหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี
ประเภทของผู้ถ อื หน่วยลงทุน /
ผู้ส นใจลงทุน
กรณีบ ุค คลธรรมดา
กรณีน ิต บิ ุค คล

กรณีบ ัญชีร ่วม
(ตั งแ ต่ 2 คน ขึ น ไป แ ต่ ไ ม่ เ กิ น 4
คน)

เอกสาร/หลัก ฐานประกอบการเปิ ดบัญชี*
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึงลงนามรับรองความถูกต้อง
 สําเนาหนังสือรับรองทีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ ซึงกรรมการผูม้ ี
อํานาจได้ลงนามและประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) เพือรับรอง
ความถูกต้องแล้ว
 ตัวอย่างลายมือชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และ/หรือ ผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คลและเงือนไขการลงนาม
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบคุ คล
ซึงลงนามรับรองความถูกต้อง
 หนังสือมอบอํานาจในกรณีผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้
เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามทีระบุในหนังสือรับรองทีกระทรวงพาณิชย์
ออกให้
สําเนาบัตรประจํา ตัว ประชาชน ซึงลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละราย

* อาจรวมถึงเอกสารอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนดเพิมเติมเพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
กําหนด
** การกําหนดให้ผใู้ ช้สิทธิ และ/หรือเงือนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีบริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนดให้ผใู้ ช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนและเป็ นผูม้ ีสิทธิทีจะได้รบั เงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปั นผล
รวมถึงเงินทีได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) หรือเงินอืนใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็ นผูถ้ ือหน่วยทีมีชือในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เท่านัน ในกรณีทีมีผถู้ ือหน่วยลงทุนตังแต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะดําเนินการจดแจ้งชือผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน
เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (แต่ทงนี
ั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมตั ิเปิ ดบัญชีรว่ มข้างต้นได้ไม่เกิน
4 ราย) ซึงในกรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการจะทําการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล รวมถึงเงินทีได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายนันได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทังนี บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการอนุมตั ิการดําเนินการตามทีเห็นสมควร และเป็ นผูก้ าํ หนดขันตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทังการดําเนินการ
พิสจู น์ทราบความมีตวั ตนของลูกค้าเพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง หากชือบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชือผู้
ถือหน่วยลงทุน
สําหรับเงือนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนนอกจากทีกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะ
ถือเอาเงือนไขทีระบุไว้ในใบคําขอเปิ ดบัญชีเป็ นหลัก หรือใบคําขอเปลียนแปลงข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตเป็ นอย่างอืน
หากข้อมูลของชุดคําขอเปิ ดบัญชีทีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน อาจรวมถึงกรณีที
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้แจ้งให้ผจู้ องซือทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือ ไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่
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ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูจ้ องซือ บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนขอสงวนสิทธิทีจะไม่ดาํ เนินการเปิ ดบัญชี
กองทุนให้แก่ผจู้ องซือ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับปรุงเปลียนแปลงเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี หรือเอกสารอืนๆ ในการเปิ ดบัญชี โดยถือว่าได้รบั มติ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั เพือให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชีชวนตาม
รอบปี บญ
ั ชีหรือในเอกสารอืนใดทีเกียวข้องกับกองทุนรวม
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพือเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิมเติม ตังแต่วนั ทําการทีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีชวน
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศทีสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน และ/หรือ ตามวิธีการอืนใดทีบริษัท
จัดการกําหนด ทังนี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันทีบริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิมเติม
สามารถทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
 วิธ ีก ารขอรับ หนัง สือ ชีชวน คําสังซือหน่ ว ยลงทุน คําขอเปิ ดบัญ ชีก องทุน คู่ม ือ การลงทุน ในกองทุน รวมเพือการออม และ
เอกสารอืนใดทีเกียวข้อ งกับ การลงทุน :
ผูส้ นใจลงทุน/ผูส้ งซื
ั อสามารถสังซือหน่วยลงทุน ขอรับหนังสือชีชวน คําสังซือหน่วยลงทุน เอกสารอืนๆ ทีเกียวข้องกับการสังซือหน่วย
ลงทุนตามทีบริษัทจัดการกําหนด รวมถึงชุดคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และเอกสารอืนใดทีเกียวข้องกับการ
ลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ ทุกวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ตังแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
ทังนี ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเป็ นครังแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีค่มู ือการลงทุนในกองทุนรวม
เพือการออมให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามเงือนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม
เพือให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
 ระยะเวลาในการสังซือ ขายคืน และสับ เปลียนหน่วยลงทุน
การสังซือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุน ตามวิธีการทีบริษัทจัดการกําหนดได้ทีบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืน รวมถึงช่องทางบริการอืนทีบริษัทจัดการกําหนดเพิมเติม ได้ท ุก วัน ทําการซือขายหน่ว ยลงทุน ตังแต่เ วลา 8.30 –
15.30 น.
ข้อ มูล เพิมเติม สําหรับ ผู้ล งทุน ทีลงทุน ในหน่วยลงทุน ชนิด เพือการออม (KKP SG-AA-SSF)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคําสังซือ/สับเปลียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเป็ นการชัวคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมหมดสินไปหรือเปลียนแปลงไป และ/หรือเงือนไขการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเพือให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เปลียนแปลงไป และ/หรือกรณีอืนใดเพือประโยชน์โดยรวมของผู้
ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคําสังซือ/สับเปลียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
อีกครังหลังจากปิ ดรับคําสังซือ/สับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชัวคราวหรือถาวร
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การสังขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคําสังขายคืน ในทุก วัน ทํา การซือขายหน่ ว ยลงทุน ตังแต่เ วลา 8.30 – 15.30 น. ได้ทีบริษัทจัดการ และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน รวมถึงช่องทางบริการอืนทีบริษัทจัดการกําหนดเพิมเติม ทังนี บริษัทจะดําเนินการให้มีการ
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน โดยชําระเงินคืนให้ตามทีผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ข้อ มูล เพิมเติม สําหรับ ผู้ล งทุน ทีลงทุน ในหน่วยลงทุน ชนิด เพือการออม (KKP SG-AA-SSF)
หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมจะเป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการที
หน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด หรือทีมีการแก้ไขเปลียนแปลง โดย ณ ขณะทีบริษัทจัดการเปิ ดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมครัง
แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องได้กาํ หนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
การสับเปลียนหน่วยลงทุน
กรณีห น่วยลงทุน ชนิด ทัวไป (KKP SG-AA)
o กรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุนเข้า :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี (กรณีทีกองทุนนีเป็ น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกําหนดการสังซือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวข้างต้น

o กรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุนออก :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี (กรณีทีกองทุนนีเป็ น “กองทุนต้นทาง”) ตามข้อกําหนดการสังขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
กรณีล งทุน ชนิด เพือการออม (KKP SG-AA-SSF)
o กรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุนเข้า :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี (กรณีทีกองทุนนีเป็ น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกําหนดการสังซือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวข้างต้น

o กรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุนออก :
ในกรณีทีกองทุนนีเป็ นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิ ดรับคําสังสับเปลียนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ไปยัง
กองทุนรวมปลายทางทีเป็ นกองทุนรวมเพือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การจัดการและ/หรือกองทุนรวมเพือการออม/
หน่ ว ยลงทุน ชนิ ด เพื อการออมภายใต้ก ารบริห ารของบริษั ท จัด การอื น เท่ า นัน เว้น แต่ บ ริษั ท จัด การจะอนุญ าตหรือ ให้ด าํ เนิ น การ
เป็ นอย่างอืน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยทํารายการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน รวมถึงสงวน
สิทธิทีจะเปลียนแปลง และ/หรือเพิมเติมเงือนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลียนข้างต้น โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้
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ถือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูส้ นใจลงทุนทัวไปทราบ โดยจะจัดให้
มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าวทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
หมายเหตุ : เนืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ซึงวันหยุดทําการของกองทุนรวมต่างประเทศทีกองทุนไปลงทุน อาจจะ
ไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคําสังซือ/ขายคืน/สับเปลียนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาใน
การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุน
 ช่อ งทางการสังซือ ขายคืน และสับ เปลียนหน่วยลงทุน
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน
- การลงทุนแบบต่อเนือง/สมําเสมอ (เฉพาะการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก)
- ทางบริการ/วิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิมเติม
บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะเปลี ยนแปลงรายละเอี ย ดเกี ยวกับ ช่อ งทางบริก าร/วิ ธี ก ารอื นใดดัง กล่า วข้า งต้น ซึงจะเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีบริษัทจัดการกําหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว เพือเป็ นการอํานวยความสะดวก/เพิมประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผสู้ นใจลงทุน/ผูจ้ องซือ ทังนี
บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผสู้ นใจลงทุน/ผูจ้ องซือทราบล่วงหน้าก่อนการเริมให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าวที
สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ วิธ ีก ารสังซือ ขายคืน และ/หรือ สับ เปลียนหน่วยลงทุน ผ่านช่อ งทางต่าง ๆ และรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้อ ง
(1) บริษัท จัด การ และผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซือคืน :
การสังซือหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายครังแรก:
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีชวน ใบคําสังซือหน่วยลงทุนและใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดได้ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และ ณ สถานทีติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
- การขายหน่วยลงทุนครังแรก
บริษั ท จัด การจะจํา หน่ า ยหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ให้ส ถาบัน และประชาชนทัวไป ในราคาหน่ ว ยลงทุน ละ 10.00 บาท บวกด้ว ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะดําเนินการเสนอขายเอง หรือเสนอขายผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
- การสังซือหน่วยลงทุน
ในการเสนอขายครังแรกผูส้ งซื
ั อต้องสังซืออย่างตํา 50,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดในแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดและใบคําสังซือ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และยืนเอกสารทังหมดพร้อมเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนทีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน โดยบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีรับคําสังซือจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสังซือหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้
สังซือไว้เป็ นหลักฐาน
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ทังนี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสังซือหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ ซึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีต้องการส่งคําสังซือหน่วยลงทุนผ่านทาง
โทรสาร จะต้องแสดงความจํานงโดยการกรอกแบบฟอร์มคําขอใช้บริการซือขายหน่วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมทังลงนามและแนบ
เอกสารหลักฐานตามทีบริษัทจัดการกําหนด และจะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีบริษัทจัดการระบุไว้ในคําขอใช้บริการดังกล่าว และผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทีตกลงใช้บริการซือขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงือนไขและวิธีการทีกําหนดไว้ในคําขอใช้
บริการดังกล่าว และ/หรือ ทีจะแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงในอนาคต ซึงรวมถึงการยอมรับความเสียงใดๆ ทีอาจเกิดขึนอันเนืองมาจาก
ความขัดข้องของระบบ
บริษัทจัดการอาจเพิมเติมวิธีการสังซือหน่วยลงทุนโดยวิธีอืนๆ เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น
วิธีการสังซือหน่วยลงทุนผ่านทางเคาเตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอืนใดอันจะเป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการเพิมเติมวิธีการสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการสังซือหน่วยลงทุนนันๆ ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานทีติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วย
ลงทุน และประกาศผ่านทาง website ของบริษัทจัดการ (ทังนี วิธีการสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รบั การอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)
- การรับชาํ ระและการเก็บรักษาเงินค่าสังซือหน่วยลงทุน
ผูส้ งซื
ั อหน่วยลงทุนต้องชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์
คําสังจ่ายเงินของธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีรับคํา
สังซือเท่านัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบัญชีเพือการสังซือหน่วยลงทุน และบัญชีสงซื
ั ออืนๆ ซึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ในกรณีทีชําระด้วยเช็ค ผูส้ งซื
ั อจะต้องลงวันทีทีสังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายบัญชีจองซือของกองทุน บัญชีกลางทีบริษัทจัดการเปิ ด
ขึนเพือการโอนเงินค่าซือหน่วยลงทุน หรือบัญชีอืนทีบริษัทจัดการเปิ ดขึน พร้อมทังเขี ยนชื อนามสกุล สถานทีติดต่อ และหมายเลข
โทรศัพท์ ลงบนด้านหลังของเช็คเพือความสะดวกในการติดต่อ หลังจากทีผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้รบั ชําระเงินค่าซือหน่วย
ลงทุนแล้ว ผูส้ งซื
ั อจะได้รบั หลักฐานการรับคําสังซือหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานการชําระเงิน
ผูส้ งซื
ั อทีได้ชาํ ระค่าซือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสังซือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนไม่ได้
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะนําเงินค่าซือหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีจองซือของกองทุน บัญชีกลางทีบริษัท
จัดการเปิ ดขึนเพือการโอนเงินค่าซือหน่วยลงทุน หรือบัญชีอืนทีบริษัทจัดการเปิ ดขึน สําหรับดอกเบียทีเกิดขึน (ถ้ามี) ทางบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
- การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีทีการเสนอขายครังแรกมีผสู้ งซื
ั อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผูส้ งซื
ั อทุกคนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนทีสังซือ ในกรณี
ทีการเสนอขายครังแรกมีผสู้ งซื
ั อเกินกว่าจํานวนทีเสนอขาย บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยใช้หลักการสังซือก่อนได้ก่อน ตามวันทีได้รบั ใบคําสังซือพร้อมเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน
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ในกรณี ทีการเสนอขาย มีผูส้ ังซือเกิน 100 ล้านหน่วย (1,000 ล้านบาท) บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุน เกิ นจํานวนทุนจด
ทะเบียนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท
ในกรณีทีการสังซือพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนเงินทีสังซือเข้ามา
ทังนี การจัดสรรสิทธิในการสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการ
รับคําสังซือใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนก็ได้ ในกรณีทีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสังซือดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุน
ของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อชือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน
ในกรณีทีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสินสุดระยะเวลาเสนอขายครังแรก เนืองจากไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชน
ได้ถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับตังแต่วนั ถัดจากวันสินสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนและประโยชน์ใดๆ ทีเกิดจากเงินทีได้รบั จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้
สังซือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตังแต่วนั ถัดจากวันสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก ตามสัดส่วนของเงินค่าซือ
หน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาข้างต้น อันเนืองมาจากความผิดพลาดของบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบียในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่วนั ทีครบกําหนดเวลา เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดาํ เนินโครงการต่อไปได้
ในการคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนามผูส้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุไว้ในแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด
การสังซือหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก:
ผูส้ นใจลงทุน/ผูส้ งซื
ั อสามารถสังซือหน่วยลงทุน ขอรับหนังสือชีชวน คําสังซือหน่วยลงทุน เอกสารอืนๆ ทีเกียวข้องกับการสังซือหน่วย
ลงทุนตามทีบริษัทจัดการกําหนด รวมถึงชุดคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และเอกสารอืนใดทีเกียวข้องกับการ
ลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ ทุกวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ตังแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
ในกรณีทีวันดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทําการ และ/หรือวันทีสํานักงานคณะกรรม การ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจ
ตามกฎหมายทีเกียวข้องมีคาํ สังให้เป็ นวันหยุดทําการซือขาย แม้อาจเป็ นวันทีบริษัทจัดการกําหนด ให้เป็ นวันทําการรับคําสังซือหน่วย
ลงทุน (วันทําการทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนซือหน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลือนการวันทําการเปิ ดขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการถัดไป
การสังซือหน่วยลงทุนภายในเวลาทีกําหนดข้างต้นของวันทําการซือขาย บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทํา
การซือขายหน่วยลงทุนนันเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทุนทีผูซ้ ือจะได้รบั
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคําสังซือหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาทีบริษัทจัดการเปิ ดรับคําสังซือหน่วยลงทุนหรือทํารายการซือ
หน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาทีบริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิถือเป็ นการสังซือ
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หน่วยลงทุนในวันทําการซือขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการซือขายถัดไป หรือปฏิเสธการรับคําสังซือ
หน่วยลงทุน และจะไม่ดาํ เนินการซือหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
อนึง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงกําหนดการในการสังซือหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิมเติม วิธีการซือและการชําระเงินค่าซือ
หน่วยลงทุนโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ ทังนี เพือประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และจัดให้มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าวทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน
- วิธีการซือและชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุน:
(1) เมือผูส้ งซื
ั อสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้โดยจะต้องจองซือเป็ นจํานวนเงินไม่ตากว่
ํ ามูลค่าการสังซือขันตําตามทีบริษัทจัดการกําหนด
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอืน ในการสังซือแต่ละครัง ผูส้ ังซือต้องกรอกคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอืนๆ ที
เกียวข้องกับการสังซือหน่วยลงทุนตามทีบริษัทจัดการกําหนด รวมถึงชุดคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และ
ั อสามารถชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการทีบริษัทจัดการกําหนด เช่น การชําระเป็ น
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี โดยผูส้ งซื
เงินสด บัตรเครดิต เงินโอน คําสังหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานบริษัท
จัดการ และ/หรือสํานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีรับคําสังซือ เป็ นต้น โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันทีทีสังซือ และขีด
คร่อมเฉพาะสังจ่ายในนามบัญชีจองซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการกําหนด ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลง หรือแก้ไข
เพิมเติมบัญชีจองซือหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ั อชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเป็ นเช็คต่างสํานักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ทีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ใน
(ก)ในกรณีทีผูส้ งซื
วันทําการซือขายถัดจากวันทีสังซือ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะถือว่าผูส้ งซื
ั อทําการสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายทีเรียกเก็บ
เงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการทีเรียกเก็บเงินได้
(ข) ในกรณีทีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการยกเลิกรายการสังซือนันและ
แจ้งให้ผสู้ งซื
ั อทราบทางโทรศัพท์
(2) เมือเจ้าหน้าทีของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอืนๆ ที
เกียวข้องกับการสังซือหน่วยลงทุนตามทีบริษัทจัดการกําหนด รวมถึงชุดคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) แล้ว
และหลังจากทีได้รบั ชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนจากผูส้ งซื
ั อแล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะมอบสําเนาคําขอ
ั อเป็ นหลักฐานต่อไป ทังนี การสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือ
เปิ ดบัญชีกองทุนและสําเนาคําสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ผูส้ งซื
บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว ทังนี สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้บนั ทึกข้อมูลการซือหน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน
(3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีถือหน่วยลงทุนของกองทุนอืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสังซือหน่วยลงทุนของกองทุนนีได้โดยนํา
เงินบางส่วนหรือทังหมดทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินทีได้รบั จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอืนภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการเพือชําระเป็ นค่าซือหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนมายังกองทุนนีได้
(4) ผูส้ งซื
ั อทีได้ชาํ ระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการจองซือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซือไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะอนุญาตเป็ นอย่างอืน ทังนี ขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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(5) ในกรณีทีผูส้ งซื
ั อได้ส่งคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารหลักฐานอืนใดตามทีบริษัทจัดการกําหนด ของผูส้ งซื
ั อพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทีสามารถ
ยืนยันแหล่งทีมาได้ ผูส้ งซื
ั อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนภายใน 7 วัน นับแต่
วันทีมีการส่งคําสังซือทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนนัน ทังนี หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที
ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ดาํ เนินการตามข้อมูลทีได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนนันแล้ว บริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะถือว่าผูส้ งซื
ั อได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนในการ
ดําเนินการตามข้อมูลทีได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนนันแล้ว
หากข้อมูลในการสังซือหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอืนใดทีเกียวข้องกับการสังซือหน่วยลงทุน ทีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีทีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้แจ้งให้ผสู้ งซื
ั อ/ผูถ้ ือ
ั อ รวมถึงกรณีทีผู้
หน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูส้ งซื
สังซือทียังไม่กรอกเอกสารตามทีบริษัทจัดการกําหนด และ/หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพือประเมินระดับความเสียงของการลงทุน
ตามทีบริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุน
ั อ
การขายหรือรับซือคืนขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั คําสังซือหน่วยลงทุน และจะไม่ดาํ เนินการหรือทํารายการสังซือหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
- ราคาขายหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน (วันทํารายการซือหน่วยลงทุน) นันเป็ นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทุนทีผูส้ งซื
ั อจะได้รบั โดยราคาขายหน่วยลงทุน จะคํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สินวันทํา
การซือขายหรือวันทําการซือหน่วยลงทุนนัน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึงบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียม
ั อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน" เว้นแต่ในกรณีทีไม่สามารถนํา
การขายหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในหัวข้อ/เรือง “ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผูส้ งซื
ค่าสังซือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซือหน่วยลงทุนได้
อนึง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
ั อ:
- การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ งซื
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผูส้ งซื
ั อตามจํานวนเงินทีสังซือหน่วยลงทุนและได้รบั ชําระเงินเต็มจํานวนแล้ว โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินทีสังซือหน่วยลงทุนและได้รบั ชําระเงินเต็มจํานวนดังกล่าว หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการคํานวณ ตาม
หัวข้อ /เรือง “ราคาขายหน่วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจดทะเบียนไว้กบั สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยืนเอกสารประกอบการสังซือหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สังซือก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดย
ข้อมูลการสังซือในลําดับก่อนหรือหลังนัน ให้พิจารณาจากวันทีบริษัทจัดการได้รบั คําสังซือและทํารายการซือหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าใน
ระบบของบริษัทจัดการ โดยผูส้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนทีได้สงซื
ั อภายหลังจากทีบริษัทจัดการได้รบั
ชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้เต็มจํานวนและครบถ้วนแล้ว
ทังนี ในกรณีทีมีการสังซือหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ั อได้ (Pro Rata)
สังซือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีสังซือและทีสามารถจัดสรรให้แก่ผสู้ งซื
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บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
ั อตามวิธีการรับเงินค่า
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนในส่วนทีไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบีย (ถ้ามี) ให้ผสู้ งซื
ขายคืนหน่วยลงทุนทีผูส้ งซื
ั อระบุไว้ในการเปิ ดบัญชีกองทุน หรือในใบคําขอเปลียนแปลงข้อมูล (ถ้ามี)
(2) ในกรณีทีจํานวนเงินทีระบุในคําสังซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินทีสังซือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินทีบริษัทจัดการได้รบั ชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามทีบริษัทจัดการกําหนดเป็ นเกณฑ์
ั อชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ภายในเวลาทีกําหนดของวันทําการซือขาย ให้ถือว่าเป็ นการสังซือ
(3) กรณีทีผูส้ งซื
หน่วยลงทุนในวันทําการซือขายนัน บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามราคาขายหน่วยลงทุนตามหลักการคํานวณตาม
หัวข้อ/เรือง “ราคาขายหน่วยลงทุน” สําหรับกรณีทีชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธีเดียวกันนีภายหลังเวลาทีกําหนด หรือในวันหยุด
ทําการซือขาย ให้ถือว่าเป็ นการสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายถัดไป
(4)ในกรณีทีผูส้ งซื
ั อชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเป็ นเช็คต่างสํานักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ทีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ใน
ั อทําการสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายทีเรียกเก็บ
วันทําการซือขายถัดจากวันทีสังซือ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะถือว่าผูส้ งซื
เงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการทีเรียกเก็บเงินได้
(5) ในกรณีทีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการยกเลิกรายการสังซือนันและ
แจ้งให้ผสู้ งซื
ั อทราบทางโทรศัพท์
- การเพิมจาํ นวนหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ งซื
ั อ:
บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการเพิมจํานวนหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ งซื
ั อ ในวันทําการถัดจากวันทําการซือ
ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวนัน โดยใช้หลักการคํานวณตามหัวข้อ/เรือง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และหัวข้อ/ เรือง “การจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้กบั ผูส้ งซื
ั อ” เว้นแต่เข้าข่ายกรณีตามหัวข้อ/เรือง “การไม่ขายไม่รบั ซือคืนไม่สบั เปลียนหน่วยลงทุนตามสัง”
- การคืนเงินค่าสังซือหน่วยลงทุน
ในกรณีทีผูส้ งซื
ั อและจํานวนหน่วยลงทุนทีผูส้ งซื
ั อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสังซือก่อนได้ก่อน และหากมีการสังซือพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอ
ต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผูส้ งซื
ั อแต่ละรายสังซือเข้ามา (Pro
Rate) ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทังหมดก็ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมดอกเบีย (ถ้ามี) ให้ผสู้ งซื
ั อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนทีผูส้ งซื
ั อระบุไว้ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับตังแต่วนั ทีสังซือหน่วยลงทุน
- ข้อจาํ กัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคาํ สังซือหน่วยลงทุน:
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(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสังซือหน่วยลงทุนทีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสังซือหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ทังนี เพือรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็ นสําคัญ
(2) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราวได้ เมือบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการ
รับคําสังซือหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกียวกับการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว และกําหนดการเปิ ดรับคําสัง
ซือหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผูล้ งทุน/ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจัดให้มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าวทีสํานักงานของบริษัทจัดการ
สํานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ข้อกาํ หนดอืน ๆ :
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงกําหนดการในการสังซือหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิมเติม วิธีการซือและการชําระเงินค่า
สังซือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทังนี เพือประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะทําการจัด
ให้มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าวอย่างน้อย 7 วันทําการทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคําสังซือ/สับเปลียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม เป็ นการชัวคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมหมดสินไปหรือเปลียนแปลงไป และ/หรือเงือนไขการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเพือให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เปลียนแปลงไป และ/หรือกรณีอืนใดเพือประโยชน์โดยรวมของผู้
ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคําสังซือ/สับเปลียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
อีกครังหลังจากปิ ดรับคําสังซือ/สับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชัวคราวหรือถาวร
- การสังซือหน่วยลงทุน :
การสังขายคืนหน่วยลงทุน:
- รับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
(ก) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ตามวันและเวลาใน
หัวข้อ/เรือง “ระยะเวลาในการรับซือคืนและรายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน” โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
คําสังขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอืนใดทีเกียวข้องกับการขายคืนหน่วยลงทุนตามทีบริษัทจัดการกําหนด ให้ถกู ต้องครบถ้วน
ชัดเจน พร้อมทังระบุมลู ค่า/จํานวนหน่วยลงทุนทีต้องการขายคืน ทังนี ต้องไม่ตากว่
ํ ามูลค่า/จํานวนหน่วยลงทุนขันตําของการขายคืนที
บริษัทจัดกําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอืน เมือเจ้าหน้าทีตรวจสอบคําสังขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที
จะส่งมอบสําเนาคําสังขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
หากวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็ นวันหยุดทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ถือวันทําการซือขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ น
วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนแทน
(ข) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยหรือจํานวนบาทได้ ในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ต้องการขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือ
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หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน รวมถึงในกรณีทีผู้
ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทําให้มลู ค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีนอ้ ยกว่ามูลค่าหน่วย
ั าตามทีกําหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายคืน
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั าหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
หน่วยลงทุนทังจํานวน
(ค) เมือผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง
ขายคืนนันได้เสร็จสินสมบูรณ์แล้ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน ทังนี ขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(ง) บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนนันเป็ นเกณฑ์คาํ นวณราคารับซือคืนและจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจะได้รบั โดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะคํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สินวันทํารายการรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน หักด้วย
ค่าธรรมเนียมในการรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในหัวข้อ
“ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผูส้ งซื
ั อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน" ทังนี มูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รบั
การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(จ) ในกรณีทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีสังขายคืนหน่วยลงทุนนันพร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที
สามารถยืนยันแหล่งทีมาได้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีมีการส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนนัน ทังนี หากปรากฎใน
ภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารทีได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน
ไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ดาํ เนินการตามข้อมูลทีได้รบั ทางโทรสารและ/หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนนันแล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับ
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนในการดําเนินการตามข้อมูลทีได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนนัน
แล้ว
หากข้อมูลในการสังขายคืนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอืนใดทีเกียวข้องกับการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทีบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีทีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้
แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน รวมถึง บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั คําสังขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดาํ เนินการ
หรือทํารายการรับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
- วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน:
(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งหรือระบุให้โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
หรือใบคําขอเปลียนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งหรือระบุไว้ไม่วา่ ด้วย
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กรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสังจ่ายผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจัดส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) รับเช็คทางไปรษณีย ์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจแจ้งหรือระบุให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรับเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามชือและทีอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึงบริษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
(3) รับเช็คด้วยตนเองทีบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจแจ้งหรือระบุให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองทีสํานักงาน
ของบริษัทจัดการ ซึงสามารถรับได้ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
- ข้อกาํ หนดเพิมเติม:
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงกําหนดการในการรับซือคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิมเติม วิธีการขายคืน ระยะเวลา
ในการขายคืนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว ทังนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีขอ้ มูล
เรืองดังกล่าวทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสังขายคืนหน่วยลงทุนทีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสังขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/ความถีของการสังขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ทังนี เพือรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็ นสําคัญ
3) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราวได้ เมือบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์หากมี
การรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกียวกับการหยุดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว และกําหนดการ
เปิ ดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และจัดให้มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าวที
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
4) หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมจะเป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการที
หน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด หรือทีมีการแก้ไขเปลียนแปลง โดย ณ ขณะทีบริษัทจัดการเปิ ดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมครัง
แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องได้กาํ หนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
การสับเปลียนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ตามวิธีการทีบริษัท
จัดการกําหนด โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคําสังสับเปลียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (กองทุนนีเป็ นกองทุน
ปลายทาง)
ทังนี ในกรณีทีกองทุนนีเป็ นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิ ดรับคําสังสับเปลียนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ไปยัง
กองทุนรวมปลายทางทีเป็ นกองทุนรวมเพือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การจัดการและ/หรือกองทุนรวมเพือการออม/
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หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอืน เท่านัน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดาํ เนินการเป็ นอย่าง
อืน
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยทํารายการสับเปลียนข้างต้น รวมถึงสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงและ/หรือเพิมเติม
เงือนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลียนข้างต้น โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูส้ นใจลงทุนทัวไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าวทีสํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
“การสับเปลียนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึง (กองทุนต้นทาง) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุน
หนึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนี ยมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนําไปชําระเงิน ค่าซือหน่ว ยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง
- วิธีการในการสับเปลียนหน่วยลงทุน:
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ทีบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุน
การขายและรับซือคืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอืนใดตามทีบริษัทจัดการกําหนดเพิมเติม ตามวันและเวลาในหัวข้อเรือง “วันและ
เวลาในการสับเปลียนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ระบุชือกองทุนต้นทาง ระบุจาํ นวนเงิน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนทีจะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชือกองทุนปลายทางทีต้องการสับเปลียน ตามทีบริษัทจัดการกําหนดให้
ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และนําไปยืนกับบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน ซึงบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสังสับเปลียนกองทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังสับเปลียนนันได้เสร็จสินสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังนี
ขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนส่งคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีสังสับเปลียนหน่วยลงทุนนัน ให้แก่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทีสามารถยืนยันแหล่งทีมาได้ ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ทีมีการส่ง
คําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนนัน ทังนี หากปรากฎในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตาม
เอกสารทีได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับและบริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ดาํ เนินการตามข้อมูลทีได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนนันแล้ว บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือคืนในการดําเนินการตามข้อมูลทีได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนนันแล้ว
หากข้อมูลในการสังสับเปลียนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอืนใดทีเกียวข้องกับการสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ทีบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีทีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้แจ้ง
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั คําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดาํ เนินการหรือทํา
รายการรับสับเปลียนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(1) กรณีกองทุนนีเป็ นกองทุนต้นทาง
(ก) ในกรณีผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลียนหน่วย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนําเงินบางส่วนหรือทังหมดทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินทีได้จากการเลิกกองทุนนี
ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุน
อืน ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ได้ในระหว่างวันและเวลาทีบริษัท
จัดการเปิ ดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ซึงเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในหัวข้อ/เรือง “การรับซือคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที
บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิมเติม
(ข) ในการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสังสับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยจํานวนทีเป็ นไปตามมูลค่าขัน
ตํา/จํานวนหน่วยลงทุนขันตําของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ซึงเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในข้อ “การรับซือคืนหน่วยลงทุน”
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอืน
(ค) ในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลียนตามใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนนันมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางทีปรากฎอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฎอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
อย่างไรก็ตาม หากจํานวนเงินทีคํานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอทีจะนําไปซือหน่วยลงทุนขันตําตามข้อกําหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่นาํ เงินไปซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ โดยจะชําระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยตามวิธีการทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT
FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของ
กองทุนอืน ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
(จ) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการ
สังซือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน ทังนี บริษัทจัดการจะถือหลักฐานทีปรากฎอยู่กบั บริษัทจัดการ
และหรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการทํารายการทีสมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(ฉ) กรณีทีผูถ้ ือหน่วยมีความประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมของกองทุนนี (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพือการ
ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมทีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอืน (กองทุนปลายทาง) (แล้วแต่กรณี) สามารถทําได้โดยการ
กรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยระบุจาํ นวนเงินทีต้องการ หรือระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนในกรณีทีต้องการสับเปลียน
หน่วยลงทุนทังหมด พร้อมทังเอกสารอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด เพือประกอบการสับเปลียนหน่วยลงทุน แล้วนําไปยืนต่อบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน ซึงจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
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บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลียนหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวให้แก่กองทุนรวมปลายทางทีผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะซือหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการทีรับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมปลายทางดังกล่าวตามทีระบุไว้ในคําขอสับเปลียน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วันถัดจากวันทีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนได้รบั คํา สัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนทีสมบูรณ์แล้ว หรือคําสังโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (แล้วแต่กรณี)
ของบริษัทจัดการอืนทีสมบูรณ์แล้วเท่านัน
(2) กรณีกองทุนนีเป็ นกองทุนปลายทาง
(ก) สําหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลียนหน่วยลงทุน
เข้า (SWITCHING IN)” โดยนําเงินบางส่วนหรือทังหมดทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินทีได้จากการเลิกกองทุนอืน ๆ ภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE)
(ถ้ามี) เพือนํามาชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนนี ในระหว่างวันและเวลาทีบริษัทจัดการกําหนดให้เป็ นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี ซึงเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในข้อ 5 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก” และ/หรือวันและเวลาทีบริษัทจัดการอาจ
กําหนดเพิมเติม
(ข) ในการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสังสับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยจํานวนทีเป็ นไปตามมูลค่าขันตําของ
การสังซือหน่วยลงทุนของกองทุนนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอืน
(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN
FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะซือหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี โดยนําเงินบางส่วนหรือทังหมดทีได้จากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินทีได้จากการเลิกกองทุนอืนๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพือนํามาชําระค่าซือหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี
(ง) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการ
สังซือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน ทังนี บริษัทจัดการจะถือหลักฐานทีปรากฎอยู่กบั บริษัทจัดการ
และหรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการทํารายการทีสมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(จ) ในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลียนตามใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนนันมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางทีปรากฎอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฎอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
อย่างไรก็ตาม หากจํานวนเงินทีคํานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอทีจะนําไปซือหน่วยลงทุนขันตําตามข้อกําหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่นาํ เงินไปซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ โดยจะชําระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยตามวิธีการทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
(ฉ) กรณีทีผูถ้ ือหน่วยหรือผูส้ นใจลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอืนมายังหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมของกองทุนนี สามารถขอรับหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วย
ลงทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม เอกสารการเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิ ดบัญชี) ใบคําสังสับเปลียนระหว่าง
บลจ. ได้ทีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในเอกสารดังกล่าว
ข้างต้น พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานตามทีระบุในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชี)
- ราคาขายและราคารับซือคืนกรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุน:
(1) กรณีทีกองทุนนีเป็ นกองทุนต้นทาง
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การกําหนดราคาสับเปลียนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคํานวณราคารับ ซือคื นของวันทํา การ
สับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)
(2) กรณีทีกองทุนนีเป็ นกองทุนปลายทาง
การกําหนดราคาสับเปลียนหน่วยลงทุน (เข้า) กองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคํานวณราคาขายของวันทําการของกองทุน
ปลายทางก่ อ นวัน ที กองทุน ปลายทางจะได้รับ เงินจากการสับ เปลียนหน่ว ยลงทุน จากกองทุน ต้น ทาง บวกด้ว ย ค่า ธรรมเนี ย มการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)
อนึง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รบั การรับรองโดย
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
- วันและเวลาการสับเปลียนหน่วยลงทุน:
(1) กรณีทีกองทุนนีเป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุน (ออก) ได้ตามระยะเวลาในการรับซือคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีทีกองทุนนีเป็ นกองทุนปลายทาง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุน (เข้า) ได้ตามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการ และ/หรือวันทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตาม
กฎหมายทีเกียวข้องมีคาํ สังให้เป็ นวันหยุดทําการซือขาย แม้อาจเป็ นวันทีบริษัทจัดการกําหนดให้เป็ นวันทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนก็
ตาม บริษัทจัดการจะเลือนการวันทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการถัดไป ทังนี ระยะเวลาหรือกําหนดการในการสับเปลียน
หน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามตารางการสับเปลียนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการกําหนด
ทังนี บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนต้นทาง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที
วันชําระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทําการซือขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทํารายการ
ซือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทําการซือขายถัดไป ซึงอาจเกินกว่า 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางได้
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาทีบริษัทจัดการเปิ ดรับคําสังซือ ขายคืน สับเปลียนหน่วย
ลงทุน หรือทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาทีบริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะสับเปลียนหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายถัดไป
- กรณีทเป็
ี นการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(1) กรณีหน่วยลงทุนเป็ นหน่วยลงทุนต้นทาง จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคํานวณราคารับซือคืนของวันทําการสับเปลียนหน่วยลงทุน
ของหน่วยลงทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง (ถ้ามี)
(2) กรณี ห น่วยลงทุน เป็ น หน่ วยลงทุน ปลายทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ทีใช้เพือคํานวณราคาขายของวัน ทําการของหน่วยลงทุน
ปลายทางก่อนวันทีหน่วยลงทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี)
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ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่วยทํารายการสับเปลียนระหว่างหน่วยลงทุนได้ในอนาคต รวมถึงสงวนสิทธิ ทีจะ
เปลียนแปลงและ/หรือเพิมเติมเงือนไข/วิธี การในการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่ว ยลงทุนในภายหลัง และ/หรือในรายละเอีย ดการ
สับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้บริการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนเป็ นการ
ชัวคราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูส้ นใจ
ลงทุนทัวไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าวทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ข้อกาํ หนดอืนๆ:
1) บริษัทจัดการอาจกําหนดช่องทางบริการ/วิธีการอืนใดเพิมเติม เพือเป็ นการอํานวยความสะดวก/เพิมประสิทธิภาพในการให้บริการการ
ลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีบริษัทจัดการกําหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริมให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าวทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงกําหนดเวลาในการสับเปลียนหน่วยลงทุน และ/หรือเพิมเติมเงื อนไข/วิธีการในการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทังนี ในการดําเนินดังกล่าวบริษัทจัดการ
คํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูส้ นใจลงทุนทัวไปทราบ
โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าวทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการ
กองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/ความถีของการสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนเป็ นหลัก ทังนี เพือรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็ นสําคัญ
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราวหรือถาวรก็ได้ เมือบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็น
ว่าในบางสถานการณ์หากมีการรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการ
กองทุน และ/หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกียวกับการหยุดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
และกําหนดการเปิ ดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าวทีสํานักงานของ
บริษัทจัดการ สํานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคําสังซือ/สับเปลียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม เป็ นการชัวคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมหมดสินไปหรือเปลียนแปลงไป และ/หรือเงือนไขการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเพือให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เปลียนแปลงไป และ/หรือกรณีอืนใดเพือประโยชน์โดยรวมของผู้
ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคําสังซือ/สับเปลียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
อีกครังหลังจากปิ ดรับคําสังซือ/สับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชัวคราวหรือถาวร
6) หลักการและรายละเอียดการขายคืน/สับเปลียนออกหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมจะเป็ นไปตามกฎหมายและ/หรือหลักเกณฑ์และ/
หรือวิธีการทีหน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด หรือทีมีการแก้ไขเปลียนแปลง โดย ณ ขณะทีบริษัทจัดการเปิ ดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพือ
การออมครังแรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องได้กาํ หนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
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(2) อิน เตอร์เ น็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้มีบริการสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพือเป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีบริษัทจัดการกําหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
หลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการสังซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) :
โดยผู้จ องซือ/ผู้ถือ หน่วยลงทุน ทีมี ค วามประสงค์จ ะสังซือ ขายคืน หรือ สับ เปลียนหน่วยลงทุน ผ่า นระบบอิน เตอร์เน็ต จะต้อ งกรอก
แบบฟอร์มคําขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตทีบริษัทจัดการกําหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที
บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชือทีบริษัทจัดการกําหนด
พร้อ มลงนามในแบบฟอร์ม คํา ขอใช้บ ริก ารและหนัง สื อ ขอให้หัก บัญ ชี ดัง กล่า วและส่ง กลับ ไปยัง บริษั ท จัด การ บริษั ท จัด การจะได้
ดําเนินการจัดทําและจัดส่งรหัสประจําตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพือใช้ทาํ รายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อไป ผูถ้ ือรหัสประจําตัวจะต้องเก็บ
รักษาไว้เป็ นความลับ ทังนี บริษัทจัดการจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน ในกรณีทีบุคคลทีมิใช่เจ้าของรหัสประจําตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทํา
รายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว ทังนี เนืองจากอาจมีกาํ หนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจําตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูจ้ องซือ/ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการไว้ลว่ งหน้าพร้อมกับการขอเปิ ดบัญชีกองทุนก็ได้
ผูจ้ องซือ/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสังซือหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันทําการซือขายและวันหยุดทําการซือขายหน่วย
ลงทุนตามทีบริษัทจัดการกําหนด โดยการสังซือหน่วยลงทุนทีเกิดขึนภายในเวลาทีกําหนดของวันทําการซือขายให้ถือว่าเป็ นการสังซือ
ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายนัน และการสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนทีเกิดขึนภายหลังเวลาที
กําหนดหรือในวันหยุดทําการซือขายให้ถือว่าเป็ นการสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายถัดไป
การสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียน
หน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนฉบับนี และเป็ นไปตามเงือนไข/ข้อกําหนดอืนๆ ของกองทุนและทีบริษัทจัดการกําหนด
(3) การลงทุน แบบต่อ เนือง/สมําเสมอ
บริษัทจัดการอาจรับคําสังซือหน่วยลงทุนแบบต่อเนือง/สมําเสมอของบริษัทจัดการ เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูล้ งทุนที
ประสงค์จะลงทุนเป็ นรายงวด สมําเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีบริษัทจัดการกําหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการสังซือหน่วยลงทุนแบบต่อเนือง/สมําเสมอ:
ผูจ้ องซือ/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีมีความประสงค์จะสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนือง/สมําเสมอ เพือเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผูล้ งทุนทีประสงค์จะลงทุนเป็ นรายงวด สมําเสมอ จะต้องกรอกคําขอใช้บริการการลงทุนแบบต่อเนือง/สมําเสมอ โดย
สามารถดาวน์โหลดคําขอใช้บริการดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ทีบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชือทีบริษัทจัดการกําหนด พร้อมลงนามใน
ใบคําขอใช้บริการและหนังสือขอให้หกั บัญชีดงั กล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพือดําเนินการตามความประสงค์ของผูจ้ องซือ/ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนต่อไป
ทังนี ในกรณีทีผูจ้ องซือ/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้สมัครและเปิ ดใช้การซือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
สามารถทํารายการสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนือง/สมําเสมอผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการดังกล่าวได้
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรายการสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนือง/สมําเสมอ ให้เฉพาะผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทีได้ทาํ เรืองหักบัญชีเงินฝากแล้วเท่านัน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอืน
การสังซือหน่วยลงทุนด้วยบริการการลงทุนแบบต่อเนือง/สมําเสมอ ต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสังซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้
ในหัวข้อ/เรือง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก” นี และเป็ นไปตามเงือนไข/ข้อกําหนดอืนๆ ของกองทุนและทีบริษัทจัดการ
กําหนด
(4) ATM
บริษัทจัดการอาจรับคําสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ตามทีบริษัทจัดการกําหนด เพือ
เป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีบริษัทจัดการกําหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือทราบล่วงหน้าก่อนการเริมให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรือง
ดังกล่าวทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แล้ว
(5) โทรศัพ ท์
บริษัทจัดการอาจรับคําสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามทีบริษัทจัดการกําหนด เพือเป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีบริษัทจัดการกําหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผูจ้ องซือทราบล่วงหน้าก่อนการเริมให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าวที
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
(6) ไปรษณีย ์
ผูล้ งทุนสามารถส่งใบคําสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนและหลักฐานการชําระเงินค่าจองซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนโดย
ไปรษณี ยไ์ ด้ โดยผูล้ งทุนต้องจ่าหน้าซองถึงบริษัทจัดการ ทังนี ผูล้ งทุนต้องกรอกเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ของบริษัทจัดการให้
ครบถ้วน และบริษัทจัดการจะถือเอาวันทีได้รบั ไปรษณียด์ งั กล่าวเป็ นวันดําเนินการตามคําสัง
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์ และเพิมช่องทางในการรับชําระเงินค่าซือ
หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณียเ์ พิมเติมในอนาคต เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูล้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการที
บริษัทจัดการกําหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผูจ้ องซือ
ทราบล่วงหน้าก่อนการเริมให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าว ทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
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 ชือบัญชีใ นการสังซือกองทุน
“บัญชีจ องซือหน่ว ยลงทุน ของ บลจ. เกีย รติน าคิน ภัท ร”
ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดังนี
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เลขทีบัญชี 100-0-002-43-2
ธนาคารกสิกรไทย
เลขทีบัญชี 089-1-12110-5
ธนาคารกรุงเทพ
เลขทีบัญชี 055-3-02158-5
เลขทีบัญชี 889-1-01012-7
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขทีบัญชี 075-3-02836-5
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขทีบัญชี 054-1-06333-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลขทีบัญชี 151-0-04386-4
ธนาคารกรุงไทย
เลขทีบัญชี 091-6-01500-9
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เลขทีบัญชี 801-1-11244-0
หรือบัญชีอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนดให้เป็ นบัญชีทีรับชําระค่าซือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลง หรือแก้ไขเพิมเติมบัญชีจองซือหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ี ษัท จัด การเปิ ดให้บ ริก ารทีเกียวข้อ งกับ กรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน (Unit-Linked Life
2. ข้อ มูล เพิมเติม ในกรณีท บริ
Policy) (ถ้ามี)
บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิทีจะให้บริการทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account)
ผูล้ งทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนนีควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือทีเรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลังการ
เสนอขายครังแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี การซือขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กําหนด และวิธีปฏิบตั ิทีแตกต่างไปจากการซือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนทีซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
ตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการให้บริการทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือ
แก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขรายละเอียด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทังปวงแล้ว ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อ กําหนดเกียวกับ การซือหน่วยลงทุน ควบกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต มี ดังนี
(1) มูล ค่าขันตําของการสังซือหน่ว ยลงทุน มูล ค่าขันตําของการขายคืน หน่ว ยลงทุน มูล ค่าหน่ว ยลงทุน คงเหลือ ในบัญชีข ันตํา
และจํานวนหน่วยลงทุน คงเหลือ ในบัญชีข ันตํา:
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เนืองจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนทีเกียวข้องกรมธรรม์ประกัน ทีผูล้ งทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสังซือหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลียนกองทุนระหว่างสัญญา ซึง
แบบประกั น ชี วิ ต ควบการลงทุ น นี มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวข้ อ งกั บ กรมธรรม์ป ระกั น ชี วิ ต เช่ น ค่ า การประกั น ภั ย เป็ นต้น ดั ง นั น
การสังซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กําหนดในเรืองมูลค่าขันตําของการสังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันตําของ
การสังขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันตําของการสังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนตํ
ั า ซึงอาจแตกต่างจากการซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษา
ข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายทีจัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุน ควบกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิ ต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าประกันทีได้รบั อนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยสามารถชําระเป็ นเงินสด แคชเชียร์
เช็ ค หรื อ เช็ ค ส่ ว นบุ ค คล ที สามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ใ นเขตหัก บัญ ชี เ ดี ย วกัน กั บ ธนาคารที บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต กํา หนด หรื อ วิ ธี อื น
ทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขันตําในการสังซือหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสังซือ
หน่วยลงทุน วิธีการในการสังซือ วิธีการชําระเงินเพิมเติม ตามทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายทีผูล้ งทุน
ได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยคําสังซือหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษัทจัดการได้รบั เอกสารและได้รบั ชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกัน
ชีวิตแล้ว และเมือรายการสังซือหน่วยลงทุนเสร็จสินสมบูรณ์แล้ว ผูส้ งซื
ั อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสังซือหน่วยลงทุนได้
ไม่วา่ กรณีใดทังสิน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอืน ทังนี ในกรณีของการสังซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคําสังซือหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่า
คําสังดังกล่าวหรือผูล้ งทุนเป็ นบุคคลทีอาจเข้าข่ายลักษณะการกระทําผิดการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมาย
ทีเกียวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผูล้ งทุนเข้าเงือนไขเป็ นบุคคลทีบริษัทประกันชีวิตมีขอ้ สงวนสิทธิในการ
พิจารณารับประกัน
(3) การรับ ซือคืน หน่วยลงทุน :
(3.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต
ทังนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขันตําในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขาย
คื น หน่ ว ยลงทุน ตลอดจนวิ ธี ก ารนํา ส่ง เงิ น ค่า ขายคื น หน่ ว ยลงทุน เพิ มเติ ม ตามที ระบุไ ว้ใ นกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต และ/หรือ เอกสาร
การเสนอขายทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาทีกําหนดไว้
ในโครงการกองทุน และคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมือบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมือรายการ
สังขายคืนหน่วยลงทุนนันเสร็จสินสมบูรณ์แล้ว ผูส้ งซื
ั อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคําสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทังสิน
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอืน
ทังนี ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืน หน่ว ยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจํานวนหน่ว ยลงทุน หรือวิ ธี อื นใด
ทีบริษั ท ประกัน ชี วิ ตกํา หนด โดยใช้แ บบฟอร์ม ของบริษัท ประกัน ชีวิต ระบุจ าํ นวนขันตํา ตามเงื อนไขทีระบุไ ว้ในกรมธรรม์ สํา หรับ
ผูล้ งทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับ
บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซือ
คื น หน่ ว ยลงทุ น ของวัน ทํา การรับ ซื อคื น หน่ ว ยลงทุ น ทั งนี เพื อให้เ ป็ น ไปตามข้อ กํา หนดของสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทประกันชีวิตมีหน้าทีต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีได้รบั จากบริษัทจัดการให้กบั ผูล้ งทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5
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วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการ
รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีเกียวข้อง ประกาศกําหนด หรือทีเห็นชอบให้ดาํ เนินการเป็ นอย่างอืนได้ โดยมีวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนซึงเป็ นไปตามทีบริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(3.2) การรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจําทุกเดือนเพือนําค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน มาชํา ระค่า การประกัน ภัย ค่า ใช้จ่า ยในการดํา เนิน การ และค่า ธรรมเนี ยมในการบริหารกรมธรรม์ หรือ ค่า ธรรมเนี ยม
อืนใด ตามอัตราทีกําหนดในกรมธรรม์ ซึงมูลค่าในการขายคืนอาจตํากว่ามูลค่าขันตําทีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็ นรายปี ทังนีผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิท ธิใ นหน่วยลงทุน :
กรณีทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสังซือ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัท
จัด การหรื อ นายทะเบี ย นจะเป็ น ผู้อ อกเอกสารรับ รองสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุน ให้แ ก่ บ ริษั ท ประกัน ชี วิ ต และบริษั ท ประกัน ชี วิ ต จะเป็ น
ผูอ้ อกใบยืนยันการสังซือ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทําการ
นับตังแต่วันถัดจากวันสังซือ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
ขอสงวนสิทธิทีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
(5) การสับ เปลียนหน่วยลงทุน :
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต ควบการลงทุน สามารถสับ เปลี ยนหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ผ่ า นบริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต
ตามจํานวนขันตําจํานวนเงินคงเหลือขันตํา และเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสังตามแบบฟอร์มทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามทีบริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านัน โดยต้องเป็ นการทํารายการผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การทีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง (กองทุนเปิ ดต้น
ทาง) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าํ เนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้น
ทาง ซึงได้หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดําเนินการอืนใด
เพือให้เกิดรายการดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทังนี การดําเนินการสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึงกําหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี
(1) การสับเปลียนกองทุน คือ การสับเปลียนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึงหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึงหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครังคราว
(2) การสับเปลียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนเป็ นประจําตามคําสังทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุน
เปิ ดต้นทางกองหนึงเพือไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึงหรือหลายกองทุนตามเงือนไขทีผูถ้ ื อหน่วยลงทุนแสดงความ
ประสงค์
(3) การปรับ สัด ส่ว นกองทุน อัตโนมัติ คือ การสับ เปลียนกองทุน โดยอัต โนมัติ ต ามคํา สังในแบบฟอร์ม ทีบริษั ท ประกัน ชี วิ ต กํา หนด
ให้มีสดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทังนี รูปแบบ และเงือนไขในการสับเปลียนหน่วยลงทุนข้างต้น
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เป็ นไปตามทีกําหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึงอาจเปลียนแปลงขึนอยู่กบั
บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึงจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนทีซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว และ/หรือถาวร ในกรณีทีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีทีจํานวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางตํากว่าจํานวนขันตําทีบริษัท
ประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลียนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งใบยืนยันการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับแต่วนั ทีได้
ดําเนินการสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด สําหรับกรณีการสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการ
ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสังครังแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงิน
เป็ นรายปี ภายใต้เงือนไขทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนีผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถาม
ข้อมูลได้ตามช่องทางทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด
(6) การจัด ส่งเอกสารให้ก ับ ผู้ถ อื หน่วยลงทุน ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน :
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจําปี หรือเอกสารอืนใด ซึงบริษัทจัดการจัดส่งให้กบั บริษัท
ประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอืนดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพือให้บริษัทประกันชีวิตเข้าถึง
ข้อมูลนันได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงาน
แสดงฐานะการเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบ
สถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิมเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้
ตามเงือนไขทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด
ทังนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทีจะไม่จดั ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนโดยตรง
(7) สิท ธิป ระโยชน์ข องผู้ถ อื หน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ทีแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนปกติทีซือหน่วยลงทุนของ
กองทุนนีเพียงอย่างเดียว ทังนีขึนอยู่กบั เงือนไขทีบริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี
(7.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลียนมือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใดทังสิน
(7.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาํ หน่วยลงทุนไปจํานําเป็ นหลักประกัน
(7.3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลัง จากวัน ที ได้รับ กรมธรรม์จ ากบริษั ท ประกัน ชี วิ ต โดยบริษั ท ประกัน ชี วิ ต จะเป็ น ผู้ด าํ เนิ น การขายหน่ ว ยลงทุน กับ บริษั ท จัด การ
ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิท ธิ ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ทีแตกต่า งเมื อซือหน่ว ยลงทุน ควบกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต เนื องจากบริษั ท ประกัน ชี วิ ต จะทํา หน้า ที
เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสังซือ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชือที
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แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ น
ต้น
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบียประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.7) สิทธิ ในการได้รบั ทราบรายชือของบริษัทจัดการทุกแห่งทีรับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตทีเสนอขายโดยบริษัท
ประกันชีวิตนัน
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกียวกับชือ ทีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทังชือ ทีอยู่ และเลขประจําตัวของฝ่ ายขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.9) สิทธิ ในการได้รบั ทราบข้อมูลเกียวกับความเสียงทีเกี ยวข้องกับหน่วยลงทุนทีได้รบั คําแนะนําเพือซือหน่วยลงทุนนัน ตลอดจน
รับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกียวกับความเสียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอยู่ในขันตอนการดําเนินการ เพือการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
(7.11) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนทีฝ่ ายขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซือกรมธรรม์ รวมทังการซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรืองร้องเรียนตามทีบริษัทกําหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพือให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบตั ิอืนของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สํานักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจอืน
(8) ค่าธรรมเนียมทีบริษัท จัด การเรียกเก็บ จากผู้ล งทุน ทีซือกรมธรรม์ป ระกัน ชีวติ ควบการลงทุน :
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี
ทังนี บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ เพิมเติมตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน หรือตามทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด
(9) อนึง บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิใ นการเปลียนแปลงเงือนไข หรือ กรณีอ ืนใดในการซือขายหน่ว ยลงทุน ควบกรมธรรม์
ประกัน ชีวิต โดยถือ ว่าได้ร ับ ความเห็น ชอบจากผู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน และ/หรือ ผู้ล งทุน ทีซือกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบการลงทุน
แล้ว ทังนี กรณีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศทีทํา
การของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปิ ดให้บริการสังซือขายสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสําหรับบริษัท
ประกันชีวิต ซึงบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี สําหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนัน (ตามคําจํากัดความตามในหนังสือชีชวนส่วนโครงการนี) โดยหากจะเปิ ด
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ให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ โดยติดประกาศดังกล่าวทีสํานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเพิมเติมได้ในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุน หรือทีเว็บไซต์
https://am.kkpfg.com
3. การทําความรู้จ ัก ตัวตนของลูก ค้า (Know Your Client: KYC) และการพิส ูจ น์ท ราบลูก ค้า (Client Due Diligence : CDD)
บริษัทจัดการและ/ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีบริษัทจัดการแต่งตัง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิมเติมจาก
ผูส้ นใจสังซือหน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเกียวข้องกับผูล้ งทุนตามคําจํากัดความของกฎหมายหรือตามที
หน่วยงานทีมีอาํ นาจกําหนด ทังก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว
ทังนีเพือให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอืนทีเกียวข้อง หรือเพือให้เป็ นไป
ตามแนวทางปฏิบตั ิ หรือการตีความ หรือการสังการของหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจ ทังนี บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนมี
หน้าทีต้องทําความรู จ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้
ลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าทีแจ้งการเปลียนแปลงข้อมูลเกียวกับการรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสจู น์ทราบ
ลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายทีเกียวข้องกับการ
ฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนจําเป็ นต้องดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทังการเปิ ดบัญชี
เพือใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทังการดําเนินการอืนๆ ตามที
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจกําหนดแนวทาง
4. การนําส่ง/ตอบรับ /เผยแพร่ ข้อ มูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ทีเกียวข้อ งการกองทุน และ/หรือ จดหมายถึง ผู้ถ อื หน่วยลงทุน
เนืองด้วยกองทุนนีเป็ นกองทุนเปิ ดทีระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณานําส่ง/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร
รายงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการต่าง ๆ สําหรับผูล้ งทุน/ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกลุ่มดังกล่าวทีระบุ
สถานทีติดต่อในประเทศ ทังนีไม่รวมถึงผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีนอกเหนือจากระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีมีการ
เปลียนแปลงสถานทีติดต่อใหม่เป็ นสถานทีติดต่อในต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอืน ทังนี เพือความอํานวย
ความสะดวก เพือลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการนําส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอืนใดในลักษณะทํานองเดียวกันนี อนึง บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการปรับเปลียน/แก้ไขเพิมเติมเกียวกับรูปแบบ วิธีการนําส่ง เผยแพร่ รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอืนๆ (ถ้ามี) เช่น
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็ นต้น โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว โดยในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการได้
คํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสําคัญ
อนึง ในการนําส่งจดหมาย/หนังสือถึงผูถ้ ือลงทุน อาทิ กรณีแก้ไขเพิมเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะดําเนินการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือประกาศทีมีการแก้ไขเพิมเติมใน
อนาคต
5. เงือนไข และข้อ กําหนดอืน ๆ :
 กองทุนรวมอาจเข้าทําสัญญากับบุคคลทีเกียวข้องได้ ทังนี หากบริษัทจัดการเข้าทําสัญญากับบุคคลบุคคลทีเกียวข้องบริษัทจัดการ
จะดําเนินการตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะแก้ไขเพิมเติมรายละเอียดโครงการการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว ทังนีการแก้ไขเพิมเติมรายละเอียด
โครงการกองทุน ดัง กล่ า วมี วัต ถุป ระสงค์เพื อให้เ ป็ น ไปตามกฎหมายและหลัก เกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
 ในกรณีทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงทีอยู่ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาํ เนาเพือการวางทรัพย์ในกรณีทีต้องมีการวางทรัพย์
 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมเพือการออม
(1). สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษี ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สิทธิ และหน้าทีเกี ยวกับภาษี ของผูล้ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม จะเป็ นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิ บดี
กรมสรรพากรและทีแก้ไขเพิมเติม (ถ้ามี) ซึงผูล้ งทุนผูล้ งทุนมีหน้าทีต้องศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพือ
การออม
(2) หน้าทีและความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมือผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดาํ เนินการ
ตามเงือนไขทีกฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนัน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าทีดังต่อไปนี
(2.1) ศึกษาคูม่ ือการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม และหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชดั เจนก่อนตัดสินใจลงทุน
(2.2) ตรวจสอบการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมของตนเองให้เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร
(2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษี ในกรณีทีมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามเงือนไขในการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีทีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
(3) หนังสือรับรองการซือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งมอบหนังสือรับรองการซือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานทีมีอาํ นาจประกาศกําหนดให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะอนุญาต
เป็ นอย่างอืน
บริ ษั ท จัด การจะจั ด ทํา หนัง สื อ รับ รองการซื อหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื อการออมโดยมี ร ายการอย่ า งน้อ ยตามแบบที สํา นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานทีมี
อํานาจประกาศกําหนด โดยจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนทํา
ธุรกรรม การซือ หรือขาย หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ทังนีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการจัดส่งหนังสือดังกล่าว โดย
บริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทําการ
(4) หนังสือรับรองการโอน
บริ ษั ท จัด การจะจัด ทํา หนัง สื อ รับ รองการโอนหน่ ว ยลงทุน ชนิ ด เพื อการออมโดยมี ร ายการอย่ า งน้อ ยตามแบบที สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานทีมี
อํานาจประกาศกําหนด
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(5) การโอนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นประกันได้ ทังนี เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอืนใดทีเกียวข้อง หรือประกาศอืนใดทีเกียวข้อง และ/หรือทีมีการแก้ไขเพิมเติมในอนาคต
กรณีขา้ งต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บคุ คลอืนหรือการจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
การออม ซึงเป็ นไปตามกฎหมายกําหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลียน/เพิมเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทังนี เพือให้สอดคล้องกับ
การเปลียนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิทีเกียวข้องกับกองทุนรวมเพืการออม
(6) แนวทางการใช้ดุลพินิจของบริษัทจัดการในการเลิกกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที
หลักเกณฑ์และวิธีการตามทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนส่วนข้อผูกพัน เรือง “การเลิกกองทุนรวม”
(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคําสังซือ/สับเปลียนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม เป็ นการชัวคราว
หรือถาวร หากสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมหมดสินไปหรือเปลียนแปลงไป และ/หรือ
เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิ ดเพือการออมเพือให้ได้สิท ธิ ประโยชน์ทางภาษี เ ปลียนแปลงไป และ/หรือกรณี อืนใดเพือ
ประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคําสังซือ/สับเปลียนหน่วย
ลงทุนชนิดเพือการออมอีกครังหลังจากปิ ดรับคําสังซือ/สับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราวหรือถาวร

ตารางสรุ ป อัต ราส่วนการลงทุน
ส่วนที 1 : อัต ราส่วนการลงทุน ทีคํานวณตามผู้อ อกทรัพ ย์ส ิน หรือ คู่ส ัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพ ย์ส ิน
อัต ราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2อันดับแรกขึนไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตากว่
ํ า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS ตามทีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที 2 ข้อ 1.1 หรือ
ข้อ 2.1
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้ บั ฝากหรือผูอ้ อก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ทีรัฐบาลเป็ นประกัน
5 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
5.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน SN หรือศุกกู ทีผู้
ออกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
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ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมือเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระ
ผูกพันมีภมู ิลาํ เนาอยู่ตา่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10%หรือ
(2) นําหนักของตราสารทีลงทุนใน benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพ ย์ส ิน
อัต ราส่วน (% ของ NAV)
ต่างประเทศทีได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี ≤ 397
วัน นับแต่วนั ทีลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคล
ดังนี
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขาย
(1) 10% หรือ
หลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุนทัวไปของ SET หรือของตลาด
(2) นําหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark + 5%
ซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที
ผูอ้ อกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้
มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซือขายใน SET หรือใน
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริษัททีจัดตังขึนไม่วา่ ตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึงหุน้ ของบริษัท
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ข้อ

ประเภททรัพ ย์ส ิน
ดังกล่าวซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สาํ หรับผู้
ลงทุนทัวไปของ SET หรือของตลาดซือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัททีอยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอนหุน้ ออกจากการซือ
ขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขาย
ตาม 6.1
6.4 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน SN หรือศุกกู ที
ผูอ้ อกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร
นันในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตังขึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีได้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ น
ตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี
≤ 397 วัน นับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็ น บุคคลดังนี
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทย
เป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี > 397
วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ทีคูส่ ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
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ข้อ

ประเภททรัพ ย์ส ิน
อัต ราส่วน (% ของ NAV)
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีมีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี
6.7.1 จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการ
จดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สาํ หรับผู้
ลงทุนทัวไปของ SET หรือของตลาดซือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทํา
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือขายใน
SET หรือในตลาดซือขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืนฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือ
สิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ทีสํานักงานกําหนด
6.8 หน่วย private equity ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือ
ขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุนทัวไปของ SET หรือของ
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
private equity ทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทํา
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือขายใน
SET หรือในตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามทีระบุใน ภาคผนวก 3 ส่วนที 2 ข้อ
1.2 หรือข้อ 2.2 ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง
IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขาย
หลักทรัพย์ สําหรับผูล้ งทุนทัวไปของ SET หรือของตลาด
ซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือขายใน SET
หรือในตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7 ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที 2 : อัต ราส่วนการลงทุน ทีคํานวณตามกลุ่ม กิจ การ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพ ย์ส ิน
อัต ราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุม่ กิจการ
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
(1) 25% หรือ
บริษัทดังกล่าว
(2) นําหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized Exchange
ส่วนที 3 : อัต ราส่วนการลงทุน ทีคํานวณตามประเภททรัพ ย์ส ิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพ ย์ส ิน
อัต ราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีนิติบคุ คล -รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี บญ
ั ชีเว้นแต่เป็ น MF ทีมี
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คล อายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลียตามรอบอายุกองทุน
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน
ทังนี เฉพาะ MF ทีมีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจากคูส่ ญ
ั ญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่ MF ได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการ
ทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อก
ตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนีทีออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตรา
สารกึงหนีกึงทุน SN ศุกกู หรือตราสาร Basel III ทีมีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี
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ข้อ

ประเภททรัพ ย์ส ิน
2.4.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา
(single entity limit)

อัต ราส่วน (% ของ NAV)

2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
(ข้อนีไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy &
hold ทีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือ
มีการลงทุนใน derivatives เพือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo
ไม่เกิน 25%
4 securities lending
ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึงได้แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนที
คํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน SN ศุกกู หรือตราสาร
Basel III ทีมีอนั ดับความน่าเชือถือทีตัวตราสารและ/หรือผูอ้ อก
ตราสารทีตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (non-investment
grade/unrated)
6 derivatives ดังนี
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลด
ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่
ความเสียง (hedging)
6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการลดความเสียง global exposure limit
(non-hedging)
กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน (รายละเอียดของการ
คํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานประกาศ
กําหนด) จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
7 หน่วย CIS ทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทย
ไม่เกิน 20%
8 หน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs
ไม่เกิน 15%
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับ product limit
ส่วนที 4 : อัต ราส่วนการลงทุน ทีคํานวณตามความมีส ่วนได้เ สียในกิจ การทีลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพ ย์ส ิน
อัต ราส่วน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึง
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจาํ นวนหุน้ ของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทนัน
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ข้อ
ประเภททรัพ ย์ส ิน
2 ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน
ตราสาร Basel III และศุกกู
ของผูอ้ อกรายใดรายหนึง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครัฐไทย
หรือตราสารหนีภาครัฐ
ต่างประเทศ)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึง

อัต ราส่วน
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability)* ของผูอ้ อกตราสาร
รายนัน ตามทีเปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทังนี ในกรณีทีผู้
ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่า
หนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีสินทางการเงินนันจะต้องเป็ น
ข้อมูลทีมีการเผยแพร่เป็ นการทัวไป และในกรณีทีผูอ้ อกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงิน
ตามทีเปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด** ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีของผูอ้ อกรายนันเป็ นรายครัง เว้น
แต่ในกรณีทีผูอ้ อกตราสารได้มีการยืนแบบ filingในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโดยเป็ นตราสารทีออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพือ
กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง เว้นแต่กรณีทีผูอ้ อกตราสารได้มีการยืนแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ: *หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทีผู้
ออกตราสารดังกล่าวได้จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั โดยเป็ นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล
เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
**รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผูอ้ อกตราสาร
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ
ทีออกหน่วยนัน

กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน (KKP SG-AA FUND)

หน้า 71

ข้อ

ประเภททรัพ ย์ส ิน

4

หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึง

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึง

6

หน่วย private equity

อัต ราส่วน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนใน หน่วยลงทุนของ MF อืน ที บลจ.เดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดําเนินการ
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุน infra
ทีออกหน่วยนัน เว้นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุน property ทีออกหน่วยนัน
เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทังหมดของกองทุน private equity

ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ทีแก้ไขเพิมเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จ ่ายทีเรียกเก็บ จากผู้ซ ือ หรือ ผู้ถ อื หน่วยลงทุน หรือ กองทุน รวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายทีเรียกเก็บ จากกองทุน รวม 1
รายการทีเรียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายรวม
ทังหมดทีประมาณการได้
- KKP SG-AA
- KKP SG-AA-SSF
- KKP SG-AA-ES
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 3
- KKP SG-AA
- KKP SG-AA-SSF
- KKP SG-AA-ES

อัต ราตาม
โครงการ 2

เรียกเก็บ จริงรอบปี 2
เรียกเก็บ จริงรอบปี 2
เรียกเก็บ จริงรอบปี 2
1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65

ไม่เ กิน 2.6750
ไม่เ กิน 2.6750
ไม่เ กิน 2.6750

1.479

1.475

1.477

0.348

1.476

1.477

N/A

N/A

N/A

ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 2.1400

1.340
0.209
N/A

1.336
1.337
N/A

1.338
1.338
N/A

ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1070

0.032
0.032
N/A

0.032
0.032
N/A

0.032
0.032
N/A

ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1070

0.107

0.107

0.107

0.107

0.107

0.107

N/A

N/A

N/A

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1.6 ค่าใช้จ่ายอืน
1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่เกิน 0.5350

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายรวม
ทังหมดทีประมาณการไม่ไ ด้
- KKP SG-AA
- KKP SG-AA-SSF
- KKP SG-AA-ES
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ, ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็ นต้น4

ไม่เ กิน 2.6750
ไม่เ กิน 2.6750
ไม่เ กิน 2.6750

0.006
0.006
N/A

0.008
0.008
N/A

0.006
0.006
N/A

ตามทีจ่ายจริง

0.006

0.008

0.006

1.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
(Trustee Fee)
- KKP SG-AA
- KKP SG-AA-SSF
- KKP SG-AA-ES
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน (Registrar Fee)
- KKP SG-AA
- KKP SG-AA-SSF
- KKP SG-AA-ES
1.4 ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน
(Advisory Fee)
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู้ ระกัน
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รายการทีเรียกเก็บ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่าย
ทังหมด
- KKP SG-AA
- KKP SG-AA-SSF
- KKP SG-AA-ES
ค่าใช้จ ่ายในการซือขายหลัก ทรัพ ย์

อัต ราตาม
โครงการ 2

เรียกเก็บ จริงรอบปี 2
เรียกเก็บ จริงรอบปี 2
เรียกเก็บ จริงรอบปี 2
1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65

ไม่เ กิน 2.6750

1.485

1.483

1.483

ไม่เ กิน 2.6750
ไม่เ กิน 2.6750

0.354
N/A

1.484
N/A

1.483

0.106

0.112

0.099

ตามทีจ่ายจริง

N/A

[คิดเป็ น 10,526,266.93 บาท] [คิดเป็ น 8,392,607.73 บาท] [คิดเป็ น 8,320,218.28 บาท]

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บ จากผู้ส ังซือหรือ ผู้ถ อื หน่วยลงทุน (ร้อ ยละของมูล ค่าหน่วยลงทุน )
รายการทีเรียกเก็บ

อัต ราตามโครงการ 2

เรียกเก็บ จริงรอบปี 2 เรียกเก็บ จริงรอบปี 2 เรียกเก็บ จริงรอบปี 2
1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(Front-end Fee)
- KKP SG-AA

ไม่เกิน 2.14

0.535

0.535

0.535

- KKP SG-AA-SSF

ไม่เกิน 2.14

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

- KKP SG-AA-ES

ไม่เกิน 2.14

N/A

N/A

N/A

2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืน
หน่วยลงทุน (Back-end Fee)
- KKP SG-AA

ไม่เกิน 2.14

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

- KKP SG-AA-SSF
- KKP SG-AA-ES

ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14

ยกเว้น
N/A

ยกเว้น
N/A

ยกเว้น
N/A

ไม่เกิน 2.14

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14

ยกเว้น
N/A

ยกเว้น
N/A

ยกเว้น
N/A

- KKP SG-AA

ไม่เกิน 2.14

0.535

0.535

0.535

- KKP SG-AA-SSF

ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14

ยกเว้น
N/A

ยกเว้น
N/A

ยกเว้น
N/A

อัตรา 53.50 บาท
ต่อ 1 รายการ

อัตรา 50 บาท
ต่อ 1 รายการ

อัตรา 50 บาท
ต่อ 1 รายการ

อัตรา 50 บาท
ต่อ 1 รายการ

3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วย
ลงทุน (Switching Fee)
- กรณีเป็ นกองทุนต้นทาง (Switch Out)
- KKP SG-AA
- KKP SG-AA-SSF
- KKP SG-AA-ES
- กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง (Switch In)

- KKP SG-AA-ES
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
- KKP SG-AA
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รายการทีเรียกเก็บ

อัต ราตามโครงการ 2

เรียกเก็บ จริงรอบปี 2 เรียกเก็บ จริงรอบปี 2 เรียกเก็บ จริงรอบปี 2
1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65

อัตรา 53.50 บาท
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ต่อ 1 รายการ
N/A
- KKP SG-AA-ES
อัตรา 53.50 บาท
N/A
N/A
ต่อ 1 รายการ
1
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทีคิดเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ทีเกิดขึนในวันทําการนัน
2
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็ นอัตราทีรวมภาษีมลู ค่าเพิมแล้ว
3
ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว จะรวมค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุนไว้แล้ว
4
ค่าใช้จ่ายอืน ทีแต่ละรายการมีมลู ค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที
เรียกเก็บจากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีมีมลู ค่าตังแต่รอ้ ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึนไป บริษัทจะเปิ ดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว
แยกเป็ นรายการต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่ออนค่าใช้จ่ายอืนๆ และรายการใดๆ ทีมีมลู ค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
บริษัทจะรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้เป็ นรายการค่าใช้จ่ายอืนๆ และแสดงไว้เป็ นรายการสุดท้าย
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิมเติมตามรายละเอียดโครงการในหัวข้อ/เรือง “ค่าธรรมเนียมอืน ๆ”
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทีจะปรับเพิมอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทังนีเป็ นไปตามทีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หรือ
ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี โดยจะประกาศ
ณ ทีทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ยังไม่เปิ ดให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ดี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันนีได้ โดยแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
5) ในกรณีทีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซือคืน (back end fee) ซําซ้อนกันและ
รวมถึ ง กรณี ที กองทุน ปลายทางอาจลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมใดๆ ของบริ ษั ท จัด การอี ก ทอดหนึ ง บริ ษั ท จัด การจะไม่ เ รีย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้าซ้อนด้วยเช่นกัน
- KKP SG-AA-SSF
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงิน และการก่อ ภาระผูก พัน
ของ กองทุน เปิ ดเคเคพี สตราทิจ คิ แอสเซ็ท อโลเคชัน
ณ วัน ที 30 มิถ ุน ายน 2565
 รายละเอียดการลงทุน
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กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน (KKP SG-AA FUND)

หน้า 80
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 รายละเอียดการกู้ยมื เงิน และการขายโดยมีส ัญญาซือคืน
- ไม่มี -

 รายละเอียดการลงทุน ในสัญญาซือขายล่วงหน้า
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 รายละเอียดกรณีล งทุน ในตราสารหนีทีมีส ัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง
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 รายงานสรุ ป จํานวนเงิน ลงทุน ในตราสารหนี เงิน ฝาก หรือ ตราสารกึงหนีกึงทุน

 รายละเอียดและอัน ดับ ความน่าเชือถือ ของตราสารแห่งหนี เงิน ฝาก หรือ ตราสารกึงหนีกึงทุน ทีกองทุน ลงทุน หรือ มีไ ว้
เป็ นรายตัว
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คําอธิบ ายการจัด อัน ดับ ตราสารของสถาบัน จัด อัน ดับ ความน่าเชือถือ
สถาบัน การจัด อัน ดับ ความน่าเชือถือ Tris Rating
คําอธิบายการจัดอัน ดับเครดิตตราสารหนีระยะกลางและยาวมีอ ายุต งแต่
ั 1 ปี ขึนไป
AAA

AA

A

BBB

BB

B

C

D

อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสียงตําทีสุด ผูอ้ อกตราสารหนีมีความสามารถใน
การชําระดอกเบียและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู สุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมาก
จากการเปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้อมอืนๆ
มีความเสียงตํามาก ผูอ้ อกตราสารหนีมีความสามารถในการชําระดอกเบียและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลียนแปลงทาง
ธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิงแวดล้อมอืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอยู่ในระดับ AAA
มีความเสียงในระดับตํา ผูอ้ อกตราสารหนีมีความสามารถในการชําระดอกเบีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลียนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้อมอืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอยู่ในระดับสูงกว่า
มีความเสียงในระดับปานกลาง ผูอ้ อกตราสารหนีมีความสามารถในการชําระ
ดอกเบี ยและคื น เงิ น ต้น ในเกณฑ์ที เพี ย งพอ แต่ มี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ การ
เปลียนแปลงทางธุรกิ จ เศรษฐกิ จ และสิงแวดล้อมอืนๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชํา ระหนี อ่ อ นแอลงเมื อเที ย บกับ อัน ดับ เครดิ ต ที อยู่ใน
ระดับสูงกว่า
มีความเสียงในระดับสูง ผูอ้ อกตราสารหนีมีความสามารถในการชําระดอกเบีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ตากว่
ํ าระดับปานกลาง และจะได้รบั ผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้อมอืนๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึงอาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนีอยู่ในเกณฑ์ทีไม่เพียงพอ
มีความเสียงในระดับสูงมาก ผูอ้ อกตราสารหนี มีความสามารถในการชํา ระ
ดอกเบียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตาํ และอาจจะหมดความสามารถหรือความ
ตั งใจในการชํา ระหนี ได้ต ามการเปลี ยนแปลงของสถานกาณ์ ท างธุ ร กิ จ
เศรษฐกิจ และสิงแวดล้อมอืนๆ
มีความเสียงในการผิดนัดชําระหนีสูงทีสุด ผูอ้ อกตราสารหนีไม่มีความสามารถ
ในการชําระดอกเบียและคืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัย
เงือนไขทีเอืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้อมอืนๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนีได้
เป็ นระดับทีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี โดยผูอ้ อกตราสารหนีไม่สามารถชําระ
ดอกเบียและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด

คําอธิบ ายการจัด อัน ดับ เครดิต ตราสารหนีระยะสันมีอ ายุต ากว่
ํ า 1 ปี
T1

ผูอ้ อกตราสารหนีมีสถานะทังทางด้านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองจากการผิดนัดชําระหนีที
ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอืน ผูอ้ อกตราสารทีได้รบั อันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซึงมีเครืองหมาย “ + ” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัด
ชําระหนีทีสูงยิงขึน
T2 ผูอ้ อกตราสารหนีมีสถานะทังทางด้านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนีระยะสันในระดับทีน่าพอใจ
T3 ผูอ้ อกตราสารหนีมีความสามารถในการชําระหนีระยะสันในระดับทียอมรับได้
T4 ผูอ้ อกตราสารหนีมีความสามารถในการชําระหนีระยะสันทีค่อนข้างอ่อนแอ
อันดับเครดิตทุกประเภททีจัดโดย Tris Rating เป็ นอันดับเครดิตตราสารหนี
ในตระกูลเงินบาท ซึงสะท้อนความสามารถในการชําระหนีของผูอ้ อกตราสารโดยไม่
รวมความเสียงในการเปลียนแปลงการชําระหนีจากสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
นอกจากนี Tris Rating ยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)
เพือสะท้อนความเป็ นไปได้ของการเปลียนแปลงอันดับเครดิตของผูอ้ อกตราสารใน
ระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสทีจะเกิดการ
เปลียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้
ออกตราสารทีอาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี ทังนี แนวโน้มอันดับ
เครดิตทีออกให้แก่หน่วยงานหนึงๆจะเทียบเท่ากับความสามารถในการชําระหนีของ
หน่วยงานนันๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
Positive
หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน
Stable
หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลียนแปลง
Negative
หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน ปรับลดลง
หรือไม่เปลียนแปลง

อัน ดับ เครดิต จาก AA ถึง C อาจมีเ ครืองหมาย (+) หรือ ลบ (-) ต่อ ท้าย
เพือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอัน ดับ เครดิต ภายในระดับ
เดีย วกัน
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สถาบัน การจัด อัน ดับ ความน่าเชือถือ Fitch Rating
คําอธิบ ายการจัด อัน ดับ ความน่าเชือถือ ระยะยาว สําหรับ ประเทศไทย

คําอธิบ ายการจัด อัน ดับ ความน่าเชือถือ ระยะสัน สําหรับ ประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึ ง ระดับ ความน่ า เชื อถื อ ขั นสู ง สุด ของอัน ดับ ความน่ า เชื อถื อ
ภายในประเทศไทยซึงกําหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชือถือนีจะ
มอบให้กั บ อั น ดั บ ความน่ า เชื อถื อ ที มี ค วามเสี ยง “น้ อ ยที สุ ด ” เมื อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอืนในประเทศไทย และโดย
ปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินทีออกหรือคําประกันโดย
รัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชือถือขันสูงมากเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสาร
หรือตราสารอืนในประเทศโดยระดับความน่าเชื อถื อของตราสารทาง
การเงินขันนีต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอืนทีได้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชือถือขันสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชือถือขันปานกลางเมือเปรียบเทียบกับผูอ้ อก
ตราสารอืนในประเทศไทย อย่ า งไรก็ ดีมีความเป็ นไปได้มากกว่าการ
เปลียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนีได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทาง
การเงิ น เหล่ า นี มากกว่ า ตราสารหนี อื นที ได้รับ การจั ด อัน ดั บ ความ
น่าเชือถือในประเภททีสูงกว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชือถือค่อนข้างตําเมือเปรียบเทียบกับ
ผูอ้ อกตราสารอืนในประเทศไทย การชําระหนีตามเงือนไขของตราสาร
เหล่ า นี ภายในประเทศนั นๆ มี ค วามไม่ แ น่ น อนในระดั บ หนึ งและ
ความสามารถในการชําระหนีคืนตามกําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอน
มากขึนตามการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชือถือขันตําอย่างมีนยั สําคัญเมือเปรียบเทียบกับ
ผูอ้ อกตราสารหนีอืนๆ ในประเทศไทยการปฏิบตั ิตามเงือนไขของตราสาร
หนีและข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบนั แต่ความมันคงยัง
จํากัดอยู่ในระดับหนึงเท่านัน และความสามารถในการชําระหนี ตาม
กําหนดอย่างต่อเนื องเท่านัน และความสามารถในการชําระหนี ตาม
กําหนดอย่างต่อเนืองนัน ไม่แน่นอนขึนอยู่กบั สภาวะทีเอือต่อการดําเนิน
ธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชือถือขันตํามากเมือเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรา
สารหรือตราสารอืนในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้อ
ผูกพันทางการเงินขึนอยู่กับสภาวะทีเอือต่อการดําเนินธุรกิ จและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชือถือเหล่านี จะถูกกําหนดให้สาํ หรับองค์กรหรือตราสาร
หนีซึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี ในปั จจุบนั

F1 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถขันสูงสุดในการชําระหนีตามเงือนไขของตรา
สารตรงตามกําหนดเมือเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอืนๆใน
ประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่าเชือถือนีจะมอบให้สาํ หรับอันดับความ
น่าเชือถือทีมีความเสียง “น้อยทีสุด” เมือเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอืนใน
ประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กบั ตราสารทางการเงินทีออก
หรือคําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีทีมีระดับความน่าเชือถือสูงเป็ นพิเศษจะมี
สัญลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิมเติมจากอันดับความน่าเชือถือทีกําหนด
F2 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนีตามเงือนไขทางการเงินตาม
กําหนดเวลาในระดับทีน่าพอใจเมือเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนีอืนใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชือถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีทีได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือถือทีสูงกว่า
F3 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนีตามเงือนไขของตราสารการเงิน
ตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมือเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอืน
หรือตราสารอืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึนไปตามความเปลียนแปลงในทางลบใน
ระยะสันมากกว่าตราสารทีได้รบั การจัดอันดับทีสูงกว่า
B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนีตามเงือนไขของตราสารการเงิน
ตามกํา หนดเวลาที ไม่ แ น่ น อนเมื อเปรี ย บเที ย บกั บ ผู้อ อกตราสารอื นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนีดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึนตาม
การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสัน
C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนีตามเงือนไขของตราสารการเงิน
ตามกําหนดเวลาทีไม่แน่นอนสูงเมือเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราอืนในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางการเงินขึนอยู่กบั สภาวะที
เอือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน
D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนีทีได้เกิดขึนแล้วหรือกําลังจะเกิดขึน
หมายเหตุ ป ระกอบการจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื อถือ ในระยะยาว ในระยะสัน
สําหรับ ประเทศไทย
เครืองบ่งชีพิเศษสําหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่าเชื อถื อทุกระดับ เพือแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
ระดับสากล เครืองหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิมเติมต่อจากอันดับ
ความน่าเชือถือสําหรับประเทศหนึงๆ เพือแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกัน
ภายในอันดับความน่าเชือถือขันหลัก ทังนี จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าว
สําหรับอันดับความน่าเชือถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับทีตํากว่า “CCC (tha)”
สําหรับอันดับความน่าเชือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชือถือในระยะสัน นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการ
ปรับอันดับความน่าเชือถือจะถูกใช้เพือแจ้งให้นกั ลงทุนทราบว่ามีความเป็ นไปได้ทีจะมี
การเปลียนแปลงอันดับความน่าเชือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลียนแปลง
ดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น “สัญญาณบวก” ซึงบ่งชีแนวโน้มในการปรับ
อันดับความน่าเชือถือให้สงู ขึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชีแนวโน้มในการปรับอันดับความ
น่าเชื อถือให้ตาลง
ํ หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณี ทีอันดับความน่าเชื อถืออาจจะ
ได้รบั การปรับขึนปรับลงหรือคงทีโดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชือถือ
มักจะถูกระบุไว้สาํ หรับช่วงระยะเวลาสันๆ
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สถาบัน การจัด อัน ดับ ความน่าเชือถือ Moody’s Rating
คําอธิบ ายการจัด อัน ดับ ความน่าเชือถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีทีถูกจัดอันดับความน่าเชือถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสียงในระดับตํามากทีสุดทีจะถูกลดอันดับความ
น่าเชือถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีทีถูกจัดอันดับความน่าเชือถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสียงในระดับตํามากทีจะถูกลดอันดับความน่าเชือถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีทีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชือถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสียงในระดับตําทีจะถูกลดอันดับ
ความน่าเชือถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีทีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชือถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสียงในระดับปานกลางทีจะถูกลดอันดับ
ความน่าเชือถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการทีนําไปสูก่ ารเก็งกําไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีทีถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ ทีมีพืนฐานทีนําไปสูก่ ารเก็งกําไรในตลาดได้ และมีความเสียงในระดับสูงพอสมควรทีจะถูกลด
อันดับความน่าเชือถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีทีถูกพิจารณาว่าเป็ นตราสารทีสร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสียงในระดับสูงทีจะถูกลดอันดับความน่าเชือถือ
ลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มตี ราสารหนีทีถูกจัดอันดับความน่าเชือถืออยู่ในระดับตํา และมีความเสียงในระดับสูงมากทีจะถูกลดอันดับความน่าเชือถือลง
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนีทีสร้างการเก็งกําไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มทีจะเกิดการผิดสัญญาชําระหนีมาก
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนีทีเกิดการผิดสัญญาชําระหนีขึนแล้ว และมีโอกาสน้อยทีจะกลับมาชําระเงินต้นหรือดอกเบียได้
หมายเหตุ: การเพิมเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กํากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนีตังแต่อนั ดับ Aa ถึง Caa การกํากับด้วยเลข 1 แสดง
ว่ามีตราสารหนีประเภทอืนทีคล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพสูงทีสุดในอันดับนัน การกํากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีประเภทอืนทีคล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพปาน
กลางในอันดับนัน และการกํากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนีประเภทอืนทีคล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพตําทีสุดในอันดับนัน



อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 1.4



ผลขาดทุนสูงสุดทีเกิดขึนจริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)
 กองทุน KKP SG-AA มีผลขาดทุนสูงสุดทีเกิดขึนจริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)
= -21.25% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็ นข้อมูลตังแต่วนั จดทะเบียนกองทุน
ถึงวันสินรอบระยะเวลาบัญชี)
 กองทุน KKP SG-AA-SSF มีผลขาดทุนสูงสุดทีเกิดขึนจริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)
= -11.80% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็ นข้อมูลตังแต่วนั จดทะเบียนกองทุน
ถึงวันสินรอบระยะเวลาบัญชี)
(ข้อมูล ณ. วันที 1 ธ.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2565 เนืองจากบริษัทจัดการรับโอนกองทุน KKP SG-AA FUND ตังแต่วนั ที
1 ธ.ค. 2557)
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ผลการดําเนิน งานของกองทุน 1
 หน่วยลงทุน ชนิด ทัวไป (KKP SG-AA) ณ วัน ที 30 มิถ ุน ายน 2565

กองทุนรวม
ตัวชีวัด3,7
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชีวัด

3 เดือ น

6 เดือ น

1 ปี 2

-10.20%
-10.49%

-12.07%
-12.72%

-9.78%
-6.83%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 7,948,589,057.47 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.4963 บาทต่อหน่วย
ตังแต่จ ัด ตัง
3 ปี 2
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน 2
-0.12% 1.65%
N/A
2.37%
2.20% 3.51%
N/A
3.58%

11.27%

12.64%

11.27%

9.18%

9.56%

7.87%

N/A

7.07%

11.32%

12.68%

11.32%

9.19%

10.68%

8.74%

N/A

7.83%

Year to
Date
-12.07%
-12.72%

ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทิน5, 6 (%ต่อปี )
2555 2556
กองทุนรวม
N/A
N/A
3,7
ตัวชีวัด
N/A
N/A
ความผันผวนของ
N/A
N/A
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
ตัวชีวัด

2557 2558 2559 2560 2561
2562
-2.93% 3.08% 8.36% 8.71% -6.31% 8.21%
-2.43% -1.40% 10.79% 9.71% -4.55% 10.27%

2563
2.38%
3.01%

2564
11.00%
17.91%

8.18% 5.49% 5.44% 2.81% 4.95%

4.03%

12.85%

6.00%

8.13% 6.03% 6.17% 2.66% 5.26%

4.37%

15.29%

5.76%

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชีวัด :
สัดส่วน (%)
10

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียง
อัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
5. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนีภาคเอกชน Mark-to-Market ทีมีอนั ดับความน่าเชือถือของผูอ้ อกตรา
สารอยู่ในระดับ BBB+ ขึนไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
6. ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
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45
6
5
5
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7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF &
REIT Total Return Index)
8. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
9. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียงอัตรา
แลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
10. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีคํานวณ
ผลตอบแทน
11. ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียง
อัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
12. อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี

3
3
3
2

3
5

4. กองทุน KKP SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด ตังแต่ วันที 1 ธันวาคม 2557 เป็ นต้นไป
5. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตังแต่วนั ทีจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันทีเปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปี ปฏิทินแรกตังแต่วนั ทีกองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันทีเปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
6. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปี ทีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตังแต่วนั ทํา
การสุดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันทีเลิกกองทุน
7. 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. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสียง ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตังกองทุนวันที 19 สิงหาคม 2554
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 หน่วยลงทุน ชนิด เพือการออม (KKP SG-AA SSF) ณ วัน ที 30 มิถ ุน ายน 2565

กองทุนรวม
ตัวชีวัด3,7
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชีวัด

3 เดือ น

6 เดือ น

1 ปี 2

-10.20%
-10.49%

-12.07%
-12.72%

-9.78%
-6.83%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 97,652,300.48 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.4954 บาทต่อหน่วย
ตังแต่จ ัด ตัง
3 ปี 2
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน 2
N/A
N/A
N/A
4.07%
N/A
N/A
N/A
6.89%

11.27%

12.64%

11.27%

9.18%

N/A

N/A

N/A

7.92%

11.32%

12.68%

11.32%

9.19%

N/A

N/A

N/A

8.24%

Year to
Date
-12.07%
-12.72%

ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทิน5, 6 (%ต่อปี )
2555 2556 2557
กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
ตัวชีวัด3,7
N/A
N/A
N/A
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
ตัวชีวัด

2558
N/A
N/A

2559
N/A
N/A

2560
N/A
N/A

2561
N/A
N/A

2562
N/A
N/A

2563
11.72%
12.26%

2564
10.99%
17.91%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7.24%

6.00%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8.44%

5.76%

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชีวัด :
สัดส่วน (%)
10

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียง
อัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
5. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนีภาคเอกชน Mark-to-Market ทีมีอนั ดับความน่าเชือถือของผูอ้ อกตรา
สารอยู่ในระดับ BBB+ ขึนไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
6. ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
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3
7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF &
REIT Total Return Index)
3
8. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
3
9. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียงอัตรา
แลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
10. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ
2
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีคํานวณ
ผลตอบแทน
3
11. ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียง
อัตราแลกเปลียนเพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
12. อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
5
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
4. กองทุน KKP SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด ตังแต่ วันที 1 ธันวาคม 2557 เป็ นต้นไป
5. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตังแต่วนั ทีจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันทีเปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปี ปฏิทินแรกตังแต่วนั ทีกองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันทีเปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
6. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปี ทีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตังแต่วนั ทํา
การสุดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันทีเลิกกองทุน
7. 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. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสียง ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตังกองทุนวันที 19 สิงหาคม 2554 (เปิ ดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที 30 เมษายน 2563)
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บริษัท ได้ม ีก ารเปลียนดัช นีช ีวัด (Benchmark) ของกองทุน KKP SG-AA FUND โดยมีผ ลตังแต่วัน ที 1 ตุล าคม 2564
เป็ นต้น ไปรายละเอียด ดังนี
ข้อ ความเดิม
ชือชีวัด /อ้างอิง
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET TRI)
2. ดัชนี MSCI AC World NETR
USD Index ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
อัตราแลกเปลียนเพือคํานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท
ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี Bloomberg Barclays
GLOBAL AGGREGATE
Total RETURN INDEX
VALUE Hedged USD ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เสียงอัตราแลกเปลียนเพือ
คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุล
เงินบาท ณ วันทีคํานวณ
ผลตอบแทน
4. ดัชนี Bloomberg Barclays
Global High Yield Total
Return Index Value
Hedged USD ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเสียง
อัตราแลกเปลียนเพือคํานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (PF &
REIT Total Return Index)

สัด ส่วน
15

ข้อ ความใหม่
ชือชีวัด /อ้างอิง
1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100
(SET100 TRI)

สัด ส่วน
10

2. ดัชนี MSCI AC World NETR
USD Index ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสียงอัตรา
แลกเปลียนเพือคํานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ
วันทีคํานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี Bloomberg GLOBAL
AGGREGATE Total RETURN
INDEX VALUE Hedged USD
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือ
คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุล
เงินบาท ณ วันทีคํานวณ
ผลตอบแทน

45

10

4. ดัชนี Bloomberg Global High
Yield Total Return Index Value
Hedged USD ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสียงอัตรา
แลกเปลียนเพือคํานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ
วันทีคํานวณผลตอบแทน

10

5

5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT
Total Return Index

3

35

20
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เหตุผ ล
- เพือให้สอดคล้องกับการ
ปรับเปลียนสัดส่วนการลงทุน
ระยะยาว (Strategic Asset
Allocation : SAA) ของที
ปรึกษาการลงทุนของกองทุน
- เพือให้สอดคล้องกับแผนการ
ลงทุนในปั จจุบนั
- แก้ไขชือบาง Benchmark
เพือให้สอดคล้องกับการเปลียน
ชือของดัชนี
- แก้ไข Benchmark เพือให้
สะท้อนถึงต้นทุนในการป้องกัน
ความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียน สําหรับการลงทุน
ในตราสารทุน สินค้าโภคภัณฑ์
(Commodity) ทองคํา
ต่างประเทศ จากเดิม ทีระบุวา่
ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพือ
คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุล
บาท ณ วันทีคํานวณ
ผลตอบแทน เป็ น ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเสียง
อัตราแลกเปลียนเพือคํานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ
วันทีคํานวณผลตอบแทน
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ข้อ ความเดิม
ชือชีวัด /อ้างอิง
สัด ส่วน
6. ดัชนี FTSE ST Real Estate
5
Investment Trusts ในสกุล
เงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับ
เป็ นอัตราผลตอบแทนทุก
ประเภทจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ (Total return) โดย
ใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล
Bloomberg หรือแหล่งข้อมูล
อืนทีมีความน่าเชือถือและ
ได้รบั การยอมรับ และปรับด้วย
อัตราแลกเปลียนเพือคํานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ
วันทีคํานวณผลตอบแทน
7. ดัชนี DBIQ Optimum Yield
3
Diversified Commodity
Index Excess Return ในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
อัตราแลกเปลียนเพือคํานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท
ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
8. ดัชนีราคาทองคํา London PM
Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพือ
คํานวณผลตอบแทนเป็ น
สกุลบาท ณ วันทีคํานวณ
ผลตอบแทน

2

9. อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา
3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้าน
บาท เฉลียของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และ

5

ข้อ ความใหม่
ชือชีวัด /อ้างอิง
6. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global
REITS Net Total Return Index
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียง
อัตราแลกเปลียนเพือคํานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ
วันทีคํานวณผลตอบแทน

7. ดัชนี DBIQ Optimum Yield
Diversified Commodity Index
Excess Return ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสียงอัตรา
แลกเปลียนเพือคํานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ
วันทีคํานวณผลตอบแทน
8. ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold
Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสียงอัตรา
แลกเปลียนเพือคํานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ
วันทีคํานวณผลตอบแทน
9. อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 3
เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท
เฉลียของ 3 ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหัก
ภาษี
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เหตุผ ล

2

3
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ข้อ ความเดิม
ชือชีวัด /อ้างอิง
ธนาคารไทยพาณิชย์
หลังหักภาษี

ข้อ ความใหม่
ชือชีวัด /อ้างอิง

สัด ส่วน

สัด ส่วน

10. ผลตอบแทนรวมของดัชนี
พันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market
ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
11. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี
ตราสารหนีภาคเอกชน Mark-toMarket ทีมีอนั ดับความน่าเชือถือ
ของผูอ้ อกตราสารอยู่ในระดับ
BBB+ ขึนไป ของสมาคมตลาด
ตราสารหนีไทย)
12. ดัชนี MSCI World Core
Infrastructure USD Net Total
Return ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสียงอัตรา
แลกเปลียนเพือคํานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ
วันทีคํานวณผลตอบแทน

5

5

เหตุผ ล

- เพิม Benchmark สําหรับการ
ลงทุ น ในตราสารหนี ภาครั ฐ
ตราสารหนี ภาคเอกชนใน
ประเทศ และการลงทุ น ใน
กองทุนรวมโครงสร้า งพืนฐาน
(Infrastructure Fund) ทัวโลก

3

วัน ทีรวบรวมข้อ มูล ณ วัน ที 7 ตุล าคม 2565

กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน (KKP SG-AA FUND)

หน้า 97

