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หนังสือช ีชวนส่วนข ้อมลูกองทุนรวม 
กองทุนเปิดเคเคพ  ีสตราทจิคิ แอสเซท็ อโลเคชัน 

KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (KKP SG-AA FUND) 
 

คาํเตอืน /ข ้อแนะนาํ 
 เนืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน  จึงมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เมือ

กองทุนน ําเงินบาทไปซือหลักทร ัพย  ์ทังนี กองทุนอาจลงทุนในหร ือมีไว้ซ ึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพ ือเป็นเคร ืองมือ
ป้องกันความเสียงดังกล่าวตามสภาวการณ์ตลาดหร ือ เมือบร ิษัทจัดการ เห ็นสมควร  ยกตัวอย่างเช่น  กรณีค่าเงิน
ดอลลาร ์สหร ัฐ มีแนวโน้มอ ่อนค่าลง ผู้จ ัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพ ือ ป้องกัน 
ความเสียงท ีเกียวข ้องกับอ ัตราแลกเปลียน  ในสัดส่วนท ีมากกว่า กรณีท ีค่าเงินดอลลาร ์สหร ัฐ มีแนวโน้มแข ็งค่า 
อย่างไรก็ตาม  ผู้จ ัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพ ือ ป้องกันความเสียงท ีเกียวข ้องกับ
อ ัตราแลกเปลียนในสัดส่วนท ีน้อย  หร ืออาจพิจารณาไม่ป้องกัน  ในกรณีค่าเงินดอลลาร ์สหร ัฐ มีแนวโน้มแข ็งค่า  
ดังนัน  กองทุนจึงยังคงมีความเสียงจากอัตร าแลกเปลียนอยู่ ซึงอาจท ําให ้ผู้ลงท ุน ได้ร ับผลขาดทุนจากอัตร า
แลกเปลียนหร ือได้ร ับเงินคืนตาํกว่าเงนิลงทุนเร ิมแรกได้ อีกท ังการทาํธ ุรกรรมป้องกันความเสียงอาจมีต้นท ุน  ซึงทาํ
ใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นท ุนทเีพมิข ึนได้  

 กองทุนอาจลงทุนในหร ือมีไว้ซ ึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพ ือ เพ ิมประสิทธ ิภาพในการบร ิหารการลงทุน  และ/หร ือ
แสวงหาผลประโยชน ์ตอบแทน  (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน  กฎ
ข้อบังคับ  และปัจจัยอ ืนๆ  ท ีเกียวข ้อง เช ่น  ท ิศทางราคาหลักทร ัพย  ์อัตราดอกเบีย  สภาวะอัตราแลกเปลียนและ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียง เป็นต้น  ดังนัน  จึงทาํให ้กองทุนมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมอืน  จึงเหมาะสม
กับผู้ลงท ุนท ีร ับความเสียงได้สูงกว่าผู้ลงท ุนท ัวไป ผู้ลงท ุนควรลงทุนในกองทุนนี เมือมีความเข ้าใจในความเสียงของ
สัญญาซือขายล่วงหน้า ผู้ลงท ุนควรพ ิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน  โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน  
วัตถุประสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงนิของผู้ลงท ุนเอง 

 เนือ งจากกองทุนมีการลงทุน ในต่างประเทศบางส่วน  จึงมีความเสียงจากการ เปลียนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ  
การเมือง และสังคมของประเทศทกีองทุนไปลงทุน  รวมถึงความเสียงททีางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะท ีเกิดวิกฤตการณท์ไีม่ปกติ ทาํให ้กองทุนไม่สามารถน ําเงินกลับเข ้ามาในประเทศ ซึงอาจส่งผลให ้ผู้ลงท ุนไม่ได้
ร ับคืนเงนิตามระยะเวลาทกีาํหนด 

 ในกรณีท ีกองทุนลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพ ือการลดความเสียงโดยสินค้าหร ือตัวแปรของสัญญาซือขาย
ล่วงหน้านัน ไม่ใช ่สิงเดียวกับทร ัพยส์ินท ีต้องการลดความเสียง บร ิษัทจัดการจะใช้ข ้อมูลในอดีตในการคํานวณ 
ค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ ิสหสัมพันธ  ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนจึงมีความเสียง หากสินค้าหร ือ 
ตัวแปรท ีสัญญาซือขายล่วงหน้าอ ้างอ ิง (underlying) และทร ัพยส์ินท ีต้องการลดความเสียงเคลือนไหวในท ิศทางท  ี
ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึงอาจส่งผลให ้การเข ้าทาํสัญญาซือขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสียงได้อย่างเต็ม
ประสิทธ ิภาพ  

 กองทุนมีการบร ิหาร เช ิงรุก  จึงมีความเสียงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช ีวัด  (Active 
management risk) ความเสียงจากการท ีการตัดสินใจลงทุน  การวิเคราะหห์ลักทร ัพย  ์หร ือกลยุทธ ์การลงทุนของ
ผู้จ ัดการกองทุนท ีอาจทาํให ้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างทคีาดหวังหร ือไม่สามารถสร ้างผลตอบแทนทสีูง
กว่าดัชนีช ีวัดได้ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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กรณีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพอืการออม  
 ผู้ล งท ุนมีหน้าท ีศึกษากฎหมายภาษีอ ากรท ีเ กียวข ้อ งกับการ ลงทุน ในกอ งทุน ร วม เพ ือ การ ออม  และท ีแ ก้ไ ข

เปลียนแปลง (ถ้ามี) เพ ือความเข ้าใจในการลงทุนและเงือนไขการลงทุนท ีถูกต้องเพ ือใช้ประกอบในการตัดสินใจ
ลงทุนหร ือการซ ือและหร ือขายคืนและหร ือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพ ือการออมเพ ือให ้เป็นไปอย่างถูกต้องตามท ี
กฎหมายท ีเกียวข ้องก ําหนด  หากการลงทุนและหร ือการซ ือขายและหร ือโอนย้ายหน่วยลงทุนข ัดต่อกฎหมายภาษี
อากรทเีกียวข ้อง ผู้ลงท ุนอาจต้องชาํระคืนภาษีและหร ือมีเบียปร ับ และหร ือเงนิเพ ิมหร ือค่าธรรมเนียมหร ือค่าใช้จ่าย
อ ืน  ทังนีบร ิษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยค่าภาษีท ีผู้ลงท ุนถูกเร ียกเก็บ เบียปร ับ เงินเพ ิม ค่าธรรมเนียม 
ดอกเบยี และหร ือค่าใช้จ่ายอ ืนทเีกิดข ึนกับผู้ลงท ุน  

 ผู้ลงท ุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ ือการออมอย่างต่อ เนืองระยะยาวตามท ีกฎหมายท ีเกียวข ้องและประมวล
ร ัษฏากรกาํหนด ซึงผู้ลงท ุนจะมีภาระผูกพันทจีะต้องปฏิบัต ิตามเงอืนไขและวิธ ีการทกีาํหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร  
ผู้ลงท ุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ ือการออมจะไม่ได้ร ับสิทธ ิประโยชนท์างภาษีหากไม่ปฏิบัต ิตามเงือนไขการลงทุนและ
จะต้องคืนสิทธ ิประโยชนท์างภาษีท ีเคยได้ร ับภายในกาํหนดเวลาท ีกฎหมายท ีเกียวข ้องกาํหนด มิฉะนันจะต้องชาํระ
เงนิเพมิและหร ือเบยีปร ับตามประมวลร ัษฏากร  

 สิทธ ิประโยชนท์างภาษีทผีู้ถ ือหน่วยลงทุนชนิดเพ ือการออมนีพ ึงได้ร ับจะสินสุดลงเมือผู้ถ ือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัต ิตาม
เงือนไขการลงทุน  โดยผู้ถ ือหน่วยลงทุนจะต้องช ําระคืนสิทธ ิประโยชนท์างภาษีท ีเคยได้ร ับภายในกาํหนดเวลา และ
หากการชาํระคืนสิทธ ิประโยชนท์างภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามท ีกาํหนด ผู้ถ ือหน่วยลงทุนจะต้องชาํระเงินเพ ิมและ/
หร ือเบียปร ับตามประมวลร ัษฎากรด้วย ทังนี สิทธ ิประโยชนท์างภาษีท ีผู้ถ ือหน่วยลงทุนจะได้ร ับและภาระภาษีทอีาจ
เกิดข ึนเมือไม่ปฏิบัตติามเงอืนไขการลงทุน  จะเป็นไปตามทกีรมสรรพากรกาํหนด 

 ผู้ลงท ุนไม่สามารถนาํหน่วยลงทุนชนิดเพอืการออมไปจาํหน่าย โอน  จาํนาํ หร ือนาํไปเป็นประกันได้ 
 ผู้ลงท ุนมีหน้าทใีนการบันทกึ จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอ ียดการลงทุนและเอกสารอ ืนทเีกียวข ้องกับการลงทุนใน

หน่วยลงทุนชนิดเพอืการออมของผู้ลงท ุนเพอืใหเ้ป็นไปตามทกีฎหมายทเีกียวข ้องกาํหนด 
 บร ิษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิท ีจะหยุดการเสนอขายหร ือปิดร ับคาํสังซ ือ /สับเปลียนเข ้าหน่วยลงทุนชนิดเพ ือการออม 

เป็นการชัวคราวหร ือถาวร  หากสิทธ ิประโยชนท์างภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ ือการออมหมดสินไปหรอื
เปลียนแปลงไป  และ/หร ือ เงือนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ ือการออมเพ ือ ให ้ได้สิทธ ิประโยชน ์ทางภาษี
เปลียนแปลงไป  และ/หร ือกรณีอ ืนใดเพ ือประโยชนโ์ดยรวมของผู้ถ ือหน่วยลงทุน  อย่างไรก็ตาม  บร ิษัทจัดการขอ 
สงวนสิทธ ิท ีจะเปิดเสนอขายหร ือร ับคาํสังซ ือ /สับเปลียนเข ้าหน่วยลงทุนชนิดเพ ือการออมอีกคร ังหลังจากปิดร ับคํา
สังซ ือ /สับเปลียนหน่วยลงทุนเข ้าเป็นการชัวคราวหร ือถาวร  

 การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงท ุนควรศึกษาข ้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ ือการออมก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน  รวมทังสอบถามและขอร ับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ ือการออมได้ท ีบร ิษัทจัดการ  หร ือ  ผู้สนับสนุนการ
ขายหร ือร ับซ ือคืนหน่วยลงทุนอ ืนทไีด้ร ับการแต่งตัง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช ่การฝากเงนิ   และมีความเสียงของการลงทุน  ผู้ลงท ุนควรลงทุนในกองทุนนี เมือเหน็ว่า

การลงทุนในกองทุนเ ปิดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของผู้ลงท ุน  และผู้ลงท ุนยอมร ับความเสียงท ีอาจ
เกิดข ึนจากการลงทุนได้ 

 การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงท ุนควรทาํความเข ้าใจลักษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน  และความเสียงก่อนตัดสินใจ
ลงทุน  

 กองทุนอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหร ือกลุ่มบุคคลใดท ีถือหน่วยลงทุนเกิน  1 ใน  3 โดยผู้
ถอืหน่วยหร ือผู้ลงท ุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ท  ีhttps://am.kkpfg.com  
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 ในกรณีทผีู้ลงท ุนต้องการทราบข้อมูลเพมิเตมิ  ผู้ลงท ุนสามารถขอหนังสือช ีชวนส่วนข ้อมูลโครงการได้ทบีร ิษัทจัดการ
หร ือผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน  

 ผู้ลงท ุนควรศึกษาข ้อมูลในหนังสือช ีชวนใหเ้ข ้าใจและควรเก็บหนังสือช ีชวนไว้เป็นข ้อมูลเพ ือใช้อ ้างอ ิงในอนาคต และ
เมือมีข ้อสงสัยใหส้อบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงท ุนใหเ้ข ้าใจก่อนซ ือหน่วยลงทุน  

 ผู้ลงท ุนควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท ีได้ร ับความเห ็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต.  และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวทสีาํนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ออกใหด้้วย 

 ในกรณีท ีมีเหตุการณไ์ม่ปกติ  ผู้ลงท ุนอาจได้ร ับช ําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท ีกาํหนดไว้ใน
หนังสือช ีชวน  

 ในกรณีท ีกองทุนไม่สามารถด ํารงสินทร ัพยส์ภาพคล่องได้ตามท ีส ํานักงานก ําหนด  ผู้ลงท ุนอาจไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ตามทมีีคาํสังไว้   

 ผู้ลงท ุนสามารถตรวจดูข ้อมูลท ีอ าจมีผลต่อการตัดสิน ใจลงทุน  เช ่น  การท ําธ ุร กร รมกับบุคคลท ีเกียวข ้อ งได้ท ี
ส ํานักงานคณะกร รมการ  ก .ล .ต . หร ือ  โดยผ่าน เคร ือ ข ่ายอ ิน เตอ ร ์เนตของสํานักงานคณะกร รมการ  ก .ล .ต . 
(www.sec.or.th) 

 ผู้ลงท ุนสามารถตร วจดูแนวทางในการ ใช้สิท ธ ิอ อกเสียงและการด ําเนินการ ใช้สิท ธ ิออกเสียงของกองทุน ได้
ท hีttps://am.kkpfg.com 

 กองทุนเป็นนิตบิุคคลแยกต่างหากจากบร ิษัทจัดการ  ดังนัน บร ิษัทจัดการ จงึไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของ
กองทุน ทงันี ผลการดาํเนินงานของกองทุน ไม่ได้ข ึนอยู่ก ับสถานะทางการเงนิหร ือผลการดาํเนินงานของบร ิษัทจัดการ 

 บร ิษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทร ัพยห์ร ือทร ัพยส์ินอ ืนเพ ือบร ิษัทจัดการ  เช ่นเดียวกันกับท ีบร ิษัทจัดการลงทุนใน
หลักทร ัพย ์หร ือทร ัพย ์สินอ ืน เพ ือกองทุนร วม  โดยบร ิษัทจัดการจะจัดให ้มีร ะบบงานท ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน  ์เพอืใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน  ทงันีผู้ถอืหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ททีมีการตลาด
และพัฒนาช่องทาง โทร  0-2305-9800 

 บร ิษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทร ัพยเ์พ ือตนเองและ/หร ือบุคคลทเีกียวข ้องได้ โดยจะต้องปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณและประกาศต่างๆ  ทสีมาคมบร ิษัทจัดการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวใหบ้ร ิษัท
จัดการทราบ เพอืทบีร ิษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซอืขายหลักทร ัพยข์องพนักงานได้ 

 บร ิษัทจัดการและ/หร ือผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ือคืนท ีบร ิษัทจัดการแต่งตัง อาจพิจารณาขอข้อมูล  เอกสาร  
หลักฐาน  เพ ิมเติมจากผู้สนใจสังซ ือหน่วยลงทุน  หร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุนของกองทุน  หร ือบุคคลท ีเกียวข ้องกับผู้ลงท ุน
ตามคําจ ํากัดความของกฎหมายหร ือตามท ีหน่วยงานท ีมีอ ํานาจก ําหนด  ทังก่อน  และหร ือภายหลังการลงทุนใน
กองทุน ไปแล้ว  ทังนีเพ ือ ให ้เ ป็นไปตามกฎหมายการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย  และ
ประเทศอืนท ีเกียวข ้อง หร ือ เพ ือให ้เ ป็นไปตามแนวทางปฏิบัต ิ หร ือการตีความ  หร ือ   การสังการของหน่วยงานผู้มี
อ ํานาจ  ทังนี บร ิษัทจัดการและ/หร ือผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ือคืนมีหน้าท ีต้องท ําความรู้จ ักตัวตนของลูกค้า 
(Know Your Client: KYC) และการพ ิสูจนท์ราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงท ุน  หร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนมีหน้าท ีแจ้งการเปลียนแปลงข ้อมูลเกียวกับการรู้จ ักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพ ิสูจนท์ราบลูกค้า 
(CDD) ให ้บร ิษัทจัดการและ/หร ือผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ือคืนทราบ  โดยตามแนวทางปฏิบัต ิของกฎหมายท ี
เกียวข ้องกับการฟอกเงนิดังกล่าว บร ิษัทจัดการและ/หร ือผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ือคืนจาํเป็นต้องดาํเนินการตาม
กฎหมายครอบคลุมท ังการเปิดบัญชีเพ ือใช้บร ิการใหม่ การทาํธ ุรกรรมของลูกค้าเดมิ และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให ้
เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ  รวมทงั การดาํเนินการอ ืนๆ  ตามทหีน่วยงานผู้มีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 

 การพ ิจารณาร ่างหนังสือ ช ีช วน ในการ เ สนอข ายหน่วยลงทุน ข อ งกอ งทุน นีมิไ ด้ เ ป็ น การ แ สดงว่าสํานัก งาน
คณะกรรมการ  ก .ล .ต . ได้ร ับรองถึงความถูกต้องของข ้อมูลในหนังสือช ีชวนของกองทุน  หร ือได้ประกันราคาหร ือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน  
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 ในกรณีท ีผู้ลงท ุนได้ร ับการจัดสรรหน่วยลงทุน  ผู้ลงท ุนร ับทราบและยินยอมเข ้าผูกพ ันตามรายละเอ ียดโครงการ
กองทุนท ีได้ร ับอนุมัต ิจากสํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .และท ีแก้ไข เพ ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย  ตลอดจน 
ข ้อผูกพัน ร ะหว่างบร ิษัทจัดการ และผู้ถ ือหน่วยลงทุนท ีจัดท ําข ีน โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ด ูแ ล
ผลประโยชนข์องกองทุน  

 เว้นแต่บร ิษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ ืน  บร ิษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิทจีะไม่ร ับเปิดบัญชีกองทุน  เพ ือเป็นลูกค้าใน
ความดูแลของบร ิษัทจัดการเพ ิมเติม ตังแต่วันทาํการท ีบร ิษัทจัดการกาํหนด  โดยบร ิษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่ร ับ
เปิดบัญชีกองทุนข ้างต้น  ในหนังสือช ีชวน  หร ือผ่านเว็บไซตข์องบร ิษัทจัดการ  หร ือติดประกาศทสีาํนักงานผู้สนับสนุน
การขายหร ือร ับซ ือคืน  และ/หร ือ  ตามวิธ ีการอ ืนใดทบีร ิษัทจัดการกาํหนด ทงันี ผู้ถอืหน่วยลงทุนทไีด้เปิดบัญชีกองทุน
ไว้ก ับบร ิษัทจัดการก่อนหน้าวันทบีร ิษัทจัดการไม่ร ับเปิดบัญชีกองทุนเพมิเตมิ สามารถทาํธ ุรกรรมกับบร ิษัทจัดการได้
ตามปกต  ิ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาํหร ับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  
 ผู้ถ ือหน่วยลงทุนมีสิทธ ิเร ียกให ้บร ิษัทจัดการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินท ุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน

ของกองทุนทตีนถอื   ทงันี ในกรณีทมีีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน  สิทธ ิในการได้ร ับประโยชนต์อบแทนหร ือ  การคืน
เงนิท ุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดของหน่วยลงทุนชนิดนันๆ  ด้วย 

 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิต ิบุคคลของกองทุน   กองทุนนียังคงเป็นนิตบิุคคลเดียวเท ่านัน  
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด  ไม่ได้ทาํให ้ความผูกพันร ับผิด  (liability) ของกองทุนท ีมีต่อบุคคลภายนอก
แยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน  โดยทร ัพยส์ินท ังหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันร ับผิดต่อ
บุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหร ือนิตกิรรมอืน  

 บร ิษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิในการเปิดบร ิการหน่วยลงทุนชนิดทยีังไม่เปิดให ้บร ิการเพ ิมเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็นชนิดต่าง ๆ  จะเป็นไปตามท ีส ํานักงาน  ก .ล.ต . และประกาศท ีเกียวข ้องประกาศกาํหนด  ทังนี เพ ือเพ ิมการ
ให ้บร ิการแก่ผู้ถ ือหน่วยลงทุนท ีอาจมีความต้องการลงทุนท ีแตกต่างกันในรายละเอ ียด   โดยบร ิษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอ ียดการ  ให ้บร ิการดังกล่าวล่วงหน้า โดยจะประกาศ ณ ท ีทาํการของบร ิษัทจัดการและ/หร ือผู้สนับสนุนการ  
ขายและร ับซ ือคืนทใีช้ในการร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน  และ/หร ือ  ผ่านเว็บไซตข์องบร ิษัทจัดการ   

 บร ิษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิในการ เร ียกเก็บค่าธร รมเนียมการขายหน่วยลงทุน  การ ร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน  การ
สับเปลียนหน่วยลงทุน  ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงท ุนแต่ละกลุ่มไม่เท ่ากันโดยจะประกาศ ณ ท ีท ําการของ
บร ิษัทจัดการและ/หร ือผู้สนับสนุนการ  ขายและร ับซ ือคืนทใีช้ในการร ับซ ือคนืหน่วยลงทุน  และ/หร ือ  ผ่านเว็บไซตข์อง
บร ิษัทจัดการ  

 บร ิษัท จัดการ ขอสงวนสิท ธ ิยัง ไม่เ ปิ ด ให ้บร ิก าร สับ เปลียน ร ะหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกอ งทุน เดียวกัน   
อย่างไรก็ตาม บร ิษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิท ีจะเปิดให ้ผู้ถ ือหน่วยลงทุนทาํรายการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน
ภายในกองทุนเดียวกันนีได้ โดยแจ้งให ้ผู้ถ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซตข์องบร ิษัทจัดการ  และ/หร ือท ีส ํานักงาน
ของบร ิษัทจัดการและ/หร ือสาํนักงานผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ือคืน  (ถ้ามี) 

 บร ิษัทจัดการสงวนสิทธ ิท ีจะยกเว้นไม่เร ียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน
ภายในกองทุนนี  โดยจะประกาศ ณ ททีาํการของบร ิษัทจัดการและ/หร ือผู้สนับสนุนการขายและร ับซ ือคืนทใีช้ในการ
ร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน  และ/หร ือ  ผ่านเว็บไซตข์องบร ิษัทจัดการ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาํหร ับผู้ลงท ุนทซี ือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน  

 การลงทุนในหน่วยลงทุน  มิใช ่การฝากเงนิ   ผู้ลงท ุนภายใต้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสียง อาจ
ได้ร ับเงนิคืนมากกว่าหร ือน้อยกว่ามูลค่าเบียประกันส่วนทจีัดสรรเข ้ากองทุน  และอาจได้ร ับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทกีาํหนดไว้ในหนังสือช ีชวน   
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 กองทุนเป็นนิต ิบุคคลแยกต่างหากจากบร ิษัทประกันชีวิตและบร ิษัทจัดการ  ซึงผลการด ําเนินงานของกองทุนไม่ได้
ข ึนอยู่ก ับฐานะทางการเงนิหร ือผลการดาํเนินงานของบร ิษัทประกันชีวิตและบร ิษัทจัดการ   รวมถึงบร ิษัทประกันชีวิต
และบร ิษัทจัดการไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม  ์

 เนืองจากกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนมีข ้อกาํหนด เงือนไข  และวิธ ีปฏิบัต ิ  สิทธ ิประโยชนต์่างๆ  แตกต่างไป
จากการซ ือขายกองทุนเพยีงอย่างเดยีว ทงันี ข ึนอยู่ก ับเงอืนไขทบีร ิษัทจัดการ  และบร ิษัทประกันชีวิตกาํหนด  ผู้ลงท ุน
จึงต้องศึกษารายละเอ ียดของกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนนันให ้เข ้าใจก่อนตัดสินใจ   โดยสามารถติดต่อ
ขอร ับรายละเอ ียดเงือนไขของกรมธรรม  ์คู่มือผู้เอาประกันภัย หร ือ เอกสารอ ืนใดท ีใช ้ในการ เสนอขายกรมธรรม  ์
ข ้อมูลผลประโยชนท์างด้านภาษีจากการซ ือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน  หนังสือช ีชวนของกองทุนและข ้อมูล
กองทุนทผีู้ลงท ุนสนใจลงทุน  ได้ทบีร ิษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงท ุนควรศึกษาเพอืความเข ้าใจก่อนตัดสินใจทุกคร ัง 

 เงินค่าเบียประกันชีวิตส่วนท ีน ําไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสียงตามระดับความเสียงและนโยบายการลงทุน
ของกองทุนนัน  ๆ   โดยกองทุนรวมไม่ได้คาํประกันทงัเงนิลงทุน  และผลตอบแทนให ้กับผู้ลงท ุน /ผู้ถ ือหน่วยลงทุนทซี ือ
กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนในทุกกรณี  เงินค่าเบียประกันชีวิตส่วนท ีน ําไปลงทุนในกองทุนรวมอาจอาจมี
มูลค่าเปลียนแปลงเพ ิมข ึนหร ือลดลงเปลียนแปลงตามผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมทผีู้ลงท ุน /ผู้ถ ือหน่วยลงทุนท ี
ซ ือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนเลือกลงทุน   โดยผู้ลงท ุน /ผู้ถ ือหน่วยลงทุนทซี ือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการ
ลงทุนอาจได้ร ับเงนิลงทุนคืนมากกว่าหร ือน้อยกว่าเงนิลงทุนเร ิมแรกก็ได้ 

 ผลตอบแทนและผลการดาํเนินงานจากการซ ือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน  อาจมีความแตกต่างกับการซ ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนนีเพ ียงอย่างเดียว อัน เนืองมาจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมท ีแตกต่างกัน  หร ือ  
เงอืนไขทบีร ิษัทจัดการ  และบร ิษัทประกันชีวิตกาํหนด 

 หากผู้ลงท ุน /ผู้ถ ือหน่วยลงทุนท ีซ ือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนมีเร ืองต้องการร ้องเร ียน  ต้องแจ้งต่อบร ิษัท
ประกันชีวิตท ีออกกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน  ตามวิธ ีการท ีบร ิษัทประกันชีวิตและหร ือหน่วยงานท ีมีอาํนาจ
กาํหนด  

 ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยท ีเป็นผู้ถ ือหน่วยลงทุนท ีซ ือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน   บร ิษัทจัดการจะ
จัดส่งประเดน็ในการขอมติและรายละเอ ียดอ ืน  ๆ  ใหแ้ก่บร ิษัทประกันชีวิต และบร ิษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให ้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ทีเ ป็นผู้ถ ือหน่วยลงทุนท ีซ ือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน   และหลังจากท ีบร ิษัทประกันชีวิตได้
รวบรวมมติของผู้เอาประกันภัย แล้ว บร ิษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให ้บร ิษัทจัดการทราบภายในระยะเวลา
ตามทตีกลงกัน  

 ผู้ลงท ุนสามารถลงทุนในกองทุนนีในรูปแบบของกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน   (Unit-Linked Life Policy) ได้ 
โดยติดต่อบร ิษัทประกันชีวิตทเีกียวข ้อง ทังนีการซ ือขายกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข ้อกาํหนด และ
วิธ ีปฏิบัต ิทแีตกต่างไปจากการซ ือขายกองทุนเพ ียงอย่างเดียว ผู้ลงท ุนควบศึกษารายละเอ ียดในเอกสารประกอบการ
ขายกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน  

 กรณีผู้ลงท ุนทซี ือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนจะได้ร ับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบร ิษัทประกันชีวิตภายใน  
5 วันทาํการนับแต่วันคาํนวณมูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุน  ราคาขายหน่วยลงทุน  หร ือราคาร ับซ ือคืนหน่วย
ลงทุนของวันทาํการร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน  หร ือเป็นไปตามเกณฑท์ ีส ํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล.ต . คณะกรรมการ
ก ํากับตลาดทุน  และ/หร ือ  คณะกรรมการ  ก .ล .ต . หร ือหน่วยงานท ีเกียวข ้อง ประกาศกําหนด  หร ือท ีเห ็นชอบให ้
ดาํเนินการเป็นอย่างอ ืนได้  โดยมีวิธ ีการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ ึงเป็นไปตามท ีบร ิษัทประกันชีวิตกาํหนดไว้
ในกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน   
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สรุปข ้อมูลกองทุนรวม 

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  
ชือ  กองทนุเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชนั  

KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND  
(KKP SG-AA FUND) 

ประเภทโครงการ  - กองทนุเปิดเพือผูล้งทนุทวัไป (retail fund)   
- กองทนุรวมผสม 
- กองทนุรวมเพือการออม (Super Savings Fund : SSF) 

นโยบาย และหลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล ไม่มี 

อายุโครงการ  ไม่กาํหนดอายโุครงการ 
จาํนวนเงนิทนุของโครงการ  15,000 ลา้นบาท 
จาํนวนหน่วยลงทุน 1,500 ลา้นหน่วย 
มูลค่าข ันตาํของการซอืแต่ละคร ัง หน่วยลงทนุชนิดทวัไป :  1,000 บาท 

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม :  1,000 บาท 
หน่วยลงทนุชนิด ES    : 1,000 บาท 

มูลค่าข ันตาํของการขายคืน หน่วยลงทนุชนิดทวัไป :  0 บาท 
หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม :  0 บาท 
หน่วยลงทนุชนิด ES   :  0 บาท  

จาํนวนหน่วยลงทุนขนัตาํของการสังขายคืน  หน่วยลงทนุชนิดทวัไป :  0 หน่วย 
หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม :   0 หน่วย 
หน่วยลงทนุชนิด ES   :  0 หน่วย 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนัตาํ หน่วยลงทนุชนิดทวัไป :  0 บาท 
หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม :   0 บาท 
หน่วยลงทนุชนิด ES   :  0 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนัตาํ หน่วยลงทนุชนิดทวัไป :  100 หน่วย 
หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม :   100 หน่วย 
หน่วยลงทนุชนิด ES   :  100 หน่วย 

วันทไีด้ร ับอนุมตัใิหจ้ ัดตงัและจัดการกองทนุ 20 พฤษภาคม 2554 
วันทจีดทะเบยีนกองทุน 19 สิงหาคม 2554 

รอบระยะเวลาบัญชี วนัที 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถนุายน ของทกุปี 

หมายเหตุ: บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลง หรอืยกเวน้ จาํนวนหรือมลูคา่ขนัตาํของการสงัซือครงัแรก มลูคา่ขนัตาํของการ
สงัซือครงัถดัไป มลูคา่ขนัตาํของการสงัขายคืน มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ และ จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ 
โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทงันี เพืออาํนวยความสะดวก และเป็นประโยชนแ์ก่ ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษัิท
จดัการจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัก่อนวนัดาํเนินการดงักลา่ว ณ สาํนกังานของบรษัิทจดัการ
และผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนทกุแห่ง รวมถึงลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ  
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ในกรณีทีผูถื้อหน่วยขายคืนหน่วยลงทนุแลว้ทาํใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีหรอืจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่
มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํหรอืจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํตามทีกาํหนดไว ้บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
ขายคืนหน่วยลงทนุทงัจาํนวน 

รายละเอ ียดเกียวกับนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน เป็นกองทุนทีมีนโยบายทีจะนาํเงินทีได้จากการระดมทุนไปลงทุนใน 
ตราสารทุน ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารหนี และ/หรือเงินฝาก ทังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ โดยกองทนุจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภทในสดัส่วนตงัแต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึนอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณใ์นแต่ละขณะ โดยทีบรษัิทจดัการจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืนภายใตก้รอบการใหค้าํแนะนาํในดา้นการ
ลงทนุทีระบไุวใ้นบทวิเคราะห ์Asset Allocation ทีไดร้บัจากทีปรกึษาการลงทนุ นอกจากนี กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยสิ์นทีเสนอขายในตา่งประเทศ ไม่เกินรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือลดความเสียง (Hedging) ดา้นอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศโดยขึนอยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ โดยบรษัิทจดัการจะพิจารณาลงทนุตามสภาวการณต์ลาดหรือ
เมือบรษัิทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีทีคา่เงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิามีแนวโนม้ออ่นคา่ลง บรษัิทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญา
ซือขายล่วงหนา้เพือป้องกันความเสียงดา้นอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนทีค่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีทีค่าเงิน
ดอลลารส์หรฐัอเมริกามีแนวโนม้แข็งค่าขึน บริษัทจดัการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกันความเสียงดา้น
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ หรือลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศในสดัส่วนทีนอ้ย ดงันนั กองทนุจึงยงัคงมีความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอยู่ ซงึอาจทาํใหผู้ล้งทนุไดร้บั
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนหรือไดร้บัเงินคืนตาํกว่าเงินลงทุนเริมแรกได ้นอกจากนี การทาํธุรกรรมป้องกันความเสียงดา้นอัตรา
แลกเปลียนดงักลา่วอาจมีตน้ทนุ ซงึทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเพิมขนึ  

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ์(กอง1) หรือทรสัตเ์พือการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์(REITs) หรือกองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐาน (infra) ซงึอยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการ ในสดัส่วนโดยเฉลียรอบปี
บญัชีไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ ยกเวน้กรณีทีกองทนุปลายทางเป็นกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) และ
กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐาน (infra) ลงทนุสงูสดุไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง  ทงันี กองทนุรวมอืนนนั
มีการลงทนุในหรอืมีไวซ้งึหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใด ๆ ทีอยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการตอ่ไปไดอ้ีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทนุ
รวมทีมีผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นกองทนุรวมอืนทีอยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ ตอ้งไม่ลงทนุในหรือมีไวซ้ึงหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมดงัตอ่ไปนี 

(1) กองทนุรวมอืนทีเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่ว 

(2) กองทนุรวมทีเป็นผูถื้อหน่วยของกองทนุรวมอืนตาม (1) 

ในกรณีทีมีการลงทนุในกองทนุรวมอืนภายใต ้บลจ. เดียวกนั (Cross Investing Fund) มิใหก้องทนุรวมตน้ทางลงมติใหก้องทนุ
รวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีทีกองทนุรวมปลายทางไม่สามารถดาํเนินการเพือขอมติได ้เนืองจากติดขอ้จาํกดัหา้มมิใหก้องทนุรวม
ตน้ทางลงมติใหก้องทนุรวมปลายทาง บริษัทจดัการสามารถขอรบัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ้หากไดร้บัมติ
เกินกึงหนงึของผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในสว่นทีเหลือ 



 

                              กองทนุเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชนั  (KKP SG-AA FUND)                                           หนา้   8                              

ทงันี การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึงเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งือนไขที
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด หรือกฎหมายอืนใดทีเกียวขอ้ง หรือประกาศอืนใดทีเกียวขอ้ง และ/หรือทีมีการแกไ้ขเพิมเติมใน
อนาคต   

กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไวซ้ึงสญัญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือเป็นการเพิมประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทนุ (Efficient Portfolio Management) โดยขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ  

ทังนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และกองทุนอาจมีไวซ้ึง 
ตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) ตราสารหนีทีไม่ไดร้บัการจัดอนัดบัความ
น่าเชือถือ (Unrated Securities) และตราสารทนุของบริษัททีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) ซึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนอาจกูยื้มเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือคืน โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ดัชนีช ีวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 
กองทนุนีจะใชต้วัชีวดั (Benchmark) คือ  

 สดัสว่น (%) 
1. ดชันีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 10 

2. ดชันี MSCI AC World NETR USD Index ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความเสียง
อตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

45 

3. ดชันี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD  ปรบัดว้ยตน้ทนุ
การปอ้งกนัความเสียงอตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

6 

4. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 5 

5. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีตราสารหนีภาคเอกชน Mark-to-Market ทีมีอนัดบัความน่าเชือถือของผูอ้อกตรา
สารอยู่ในระดบั BBB+ ขนึไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 

5 

6. ดชันี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนั
ความเสียงอตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

10 

7. ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(PF & 
REIT Total Return Index) 

3 

8. ดชันี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุ
การปอ้งกนัความเสียงอตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

3 

9. ดชันี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความเสียงอตัรา
แลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

3 

10. ดชันี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบั
ดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสียงอตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณ
ผลตอบแทน 

2 

11. ดชันีราคาทองคาํในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความเสียง
อตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

3 
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12. อตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 3 เดือน วงเงินนอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลียของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี 

5 

ห ม าย 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. 

บริษัทจัดการและกองทุนขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาเป็นรายไตรมาสถึงความเหมาะสมขององคป์ระกอบของทรพัยสิ์นแต่ละ
ประเภทในตวัชีวดัและหรือนาํหนกัขององคป์ระกอบของทรพัยสิ์นดงักล่าว เพือใหเ้หมาะสมกบัแผนการลงทนุ ทงันี บรษัิทจดัการ
และกองทนุขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงความถีในการพิจารณาดงักลา่ว โดยจะประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงตวัชีวดัในการเปรียบเทียบตามทีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึงอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีกาํหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจนถึงวนัทีมี 
การเปลียนตวัชีวดั คาํอธิบายเกียวกบัตวัชีวดั และเหตผุลในการเปลียนตวัชีวดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการ ภายในเวลาทีผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้

 อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตวัชีวดัเพือใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 
และ/หรือ ประกาศ ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกบัมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือ การเปลียนแปลงตวัชีวดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีทีผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีวดัไม่ไดจ้ดัทาํหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัรา
ดงักล่าวอีกต่อไป โดยบรษัิทบรษัิทจดัการจะแจง้เปลียนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซต์
ของบรษัิทจดัการ ภายในเวลาทีผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้

การป้องกันความเสยีงด้านอ ัตราแลกเปลียน  
 กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ดังนัน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือป้องกันความเสียง 
ดา้นอตัราแลกเปลียนทีอาจเกิดขนึไดจ้ากการลงทนุในตา่งประเทศตามความเหมาะสมกบัสภาวการณใ์นแต่ละขณะ โดยขนึอยู่กบัดลุย
พินิจของผูจ้ดัการกองทนุ โดยสญัญาซือขายล่วงหนา้ดงักล่าว จะเป็นสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีซือขายนอกศนูยซ์ือขายสญัญาซือขาย
ลว่งหนา้ (Over-the-Counter derivatives) 
 
2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  และสิทธ ิประโยชนข์องผู้ถอืหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน   
 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน  

          - กองทนุรวมนีมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ เป็น 3 ชนิด ดงันี   
หน่วยลงทนุ ชือย่อ คาํอธิบายเพิมเติม 
1. ชนิดทวัไป KKP SG-AA เหมาะสําหรับผู้ลงทุนทีต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนใน 

ตราสารทีหลากหลายทงัในประเทศและตา่งประเทศ 
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หน่วยลงทนุ ชือย่อ คาํอธิบายเพิมเติม 
2.  ชนิดเพือการออม 

(เปิดใหบ้รกิารตงัแต่
วนัที 30 เมษายน 
2563 เป็นตน้ไป) 

KKP SG-AA-SSF เหมาะสําหรับผู้ลงทุนทีต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนใน 
ตราสารทีหลากหลายทังในประเทศและต่างประเทศ และจะไดร้บั
สิทธิประโยชนท์างภาษี ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือวนัที 3 ธันวาคม 
2562 และ/หรอืทีจะมีการแกไ้ขเพิมเติม  ทงันี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเงือนไขทีกรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
กาํหนด 

3. ชนิด ES 
(เปิดใหบ้รกิารตงัแต่
วนัที 17 ตลุาคม 
2565 เป็นตน้ไป) 

KKP SG-AA-ES สาํหรบัผูล้งทนุทีมีบญัชีซือขายสบัเปลียนหน่วยลงทนุกบัผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซือคืนและ/หรือทาํรายการผ่านช่องทางการซือขาย
สับเปลียนหน่วยลงทุน ตามทีบริษัทจัดการอนุญาต และ/หรือผู้
ลงทนุประเภทอืนทีบรษัิทจดัการจะประกาศรายละเอียดและเงือนไข
เพิมเติมในอนาคต 

รายละเอียดเพิมเติม : บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยดุการเสนอขายหรือปิดรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพือ
การออม เป็นการชวัคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมหมดสินไปหรือ
เปลียนแปลงไป และ/หรือเงือนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเพือใหไ้ดสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีเปลียนแปลงไป 
และ/หรือกรณีอืนใดเพือประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปิดเสนอขายหรือ
รบัคาํสังซือ/สับเปลียนเขา้หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอีกครงัหลังจากปิดรบัคาํสังซือ/สับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้เป็นการ
ชวัคราวหรอืถาวร 

ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเพิมเติม เปลียนแปลง ปรบัปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผูล้งทุน โดยบริษัท
จดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั หากในกรณีทีเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือกองทนุ
โดยรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั ก่อนการเปลียนแปลง แกไ้ข ปรบัปรุง หรือเพิมเติม โดยติด
ประกาศและ/หรือจดัใหมี้ขอ้ความดงักล่าวทีสาํนกังานของบรษัิทจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) 
และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ รวมทงัขอสงวนสิทธิทีจะเปิดใหบ้ริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิดขายหน่วย
ลงทนุชนิดอืนเพิมเติมในภายหลงัได ้โดยจะปฏิบติัตามแนวทางทีสาํนกังาน กลต.กาํหนด 

ในกรณีทีหน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนเหลืออยู่แลว้ สาํหรบั
หน่วยลงทุนชนิดดงักล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนันไวต้่อไปก็ได ้และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนันเพิมเติมใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใชมู้ลค่า
ทรพัยสิ์นของกองทนุรวม หรือมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม แลว้แต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด
เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 
 

ขอ้มลูอืน ๆ ทีเกียวกบัการแบง่หน่วยลงทนุทีผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจก่อนการลงทนุ ดงันี 
 ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของทนุของกองทนุทีตนถือ 
ทงันี ในกรณีทีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือ การคืนเงินทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละชนิด
ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยลงทนุชนิดนนั ๆ ดว้ย 
 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิ ติบุคคลของกองทุน   กองทุนนียังคงเป็นนิ ติบุคคลเดียวเท่านัน  
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ไดท้าํใหค้วามผูกพนัรบัผิด (liability) ของกองทุนทีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน
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ตามชนิดของหน่วยลงทนุ  โดยทรพัยสิ์นทงัหมดของกองทนุจะอยู่ภายใตค้วามผกูพนัรบัผิดตอ่บคุคลภายนอกตามสญัญาขอ้ตกลงหรือ
นิติกรรมอืน 
 บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปิดบรกิารหน่วยลงทนุชนิดทียงัไม่เปิดใหบ้รกิารเพิมเติม โดยการแบง่หน่วยลงทนุออกเป็นชนิดต่าง ๆ 
จะเป็นไปตามทีสาํนักงาน ก.ล.ต. และประกาศทีเกียวขอ้งประกาศกาํหนด ทังนี เพือเพิมการใหบ้ริการแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทีอาจมี
ความตอ้งการลงทุนทีแตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวัน
เปลียนแปลง โดยจะประกาศ ณ ทีทาํการของบรษัิทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือคืนทีใชใ้นการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 
และ/หรอื ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ  
 บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ การรบัซือคืนหน่วยลงทนุ การสบัเปลียนหน่วยลงทนุ ใน
แต่ละชนิดหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนัโดยจะประกาศ ณ ทีทาํการของบรษัิทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการ ขายและ
รบัซือคืนทีใชใ้นการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 
 บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิยงัไม่เปิดใหบ้รกิารสบัเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนั อย่างไรก็ตามบรษัิทจดัการขอ
สงวนสิทธิทีจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทาํรายการสบัเปลียนระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนันีได ้โดยแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุทราบผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ และ/หรือทีสาํนกังานของบรษัิทจดัการและ/หรือสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน 
(ถา้มี) 
 บรษัิทจดัการสงวนสิทธิทีจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทนุนี  โดย
จะประกาศ ณ ทีทาํการของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการ ขายและรบัซือคืนทีใชใ้นการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผ่าน
เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 

 
3. ลักษณะทสีาํคัญของกองทุนรวม  

กองทนุทีมีนโยบายทีจะนาํเงินทีไดจ้ากการระดมทนุไปลงทนุในตราสารทนุ ตราสารกึงหนีกึงทนุ ตราสารหนี และ/หรือเงินฝาก 
ทังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ โดยกองทนุจะพิจารณาลงทนุ
ในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภทในสดัสว่นตงัแต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ โดยสดัสว่นการลงทนุขึนอยู่กบั
การตดัสินใจของบรษัิทจดัการและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณใ์นแต่ละขณะ โดยทีบรษัิทจดัการจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยสิ์นอืนภายใตก้รอบการใหค้าํแนะนาํในดา้นการลงทนุทีระบไุวใ้นบทวิเคราะห ์Asset Allocation ทีไดร้บัจากทีปรกึษาการลงทนุ 
นอกจากนี กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นทีเสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ของกองทนุ  

 
การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าหร ือตราสารท ีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝงทมีิได้มีวัตถุประสงคเ์พ ือการลด
ความเสียง 

กองทนุอาจจะมีการลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พือการลดความเสียงหรือตราสารทีมีสญัญาซือขาย
ล่วงหนา้แฝง กองทนุมีการกาํหนดอตัราส่วนการลงทนุของตราสารดงักล่าว โดย net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives ตอ้ง
ไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซึงเป็นไปตามทีประกาศกาํหนด ทังนี ขึนอยู่กับสภาวะตลาดและ
แนวโนม้ทางเศรษฐกิจ และจะดาํเนินการติดตามการจดัการลงทนุใหเ้ป็นไปตามขอบเขตทีกาํหนดไว ้การมีไวซ้งึสญัญาซือขายล่วงหนา้
อาจมีผลดีและผลเสียต่อกองทนุก็ได ้ในกรณีทีมีผลลบต่อกองทนุ เช่น ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิง หรือการคาดการณข์อง
กองทนุออกมาในทางไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดทีเกิดขนึจรงิ จงึอาจจะสง่ผลใหก้องทนุขาดทนุได ้
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4. ผลตอบแทนทผีู้ลงท ุนจะได้ร ับจากเงนิลงทุน  
กาํไรส่วนเกินจากการลงทนุ (Capital Gain) ในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัทีผูถื้อหน่วยทาํการขายคืน มีมลูค่าสงูกว่ามลูค่าหน่วย
ลงทนุ ณ วนัทีผูถื้อหน่วยทาํการซือกองทนุ 
 

5. จาํนวนเงนิท ุนโครงการล่าสุด 
กองทนุนีมีจาํนวนเงินทนุโครงการเท่ากบั 15,000 ลา้นบาท  
บรษัิทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิมเงินทนุโครงการ จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานภาครฐัอืนใดทีเกียวขอ้งในการพิจารณาเพิมจาํนวนเงินทุนของโครงการจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หากบริษัท
จดัการพิจารณาเห็นว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึงการเพิมจาํนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขันตอนการดาํเนินการทีสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
 

6. รอบระยะเวลาบัญชี 
กองทนุรวมมีรอบระยะเวลาบญัชีวนัที 1 กรกฎาคม ถึง วนัที 30 มิถนุายน ของทกุปี 
 

7. ปัจจัยทมีีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงท ุน  
 การเปลียนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์รือตราสารทีกองทุนไดล้งทุน  อนัเนืองมาจากการเปลียนแปลงของ

ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อตุสาหกรรม ตลาดทนุ และตลาดเงิน เนืองจากกองทนุมีนโยบายการลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละหรือ
ทรพัยสิ์นหลายประเภททีมีลกัษณะและระดบัความเสียงทีแตกต่างกัน เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ตราสารหนีทีมีความเสียงสงู 
(high yield bond) ตราสารทางเลือก (อสงัหาริมทรพัย ์ทองคาํ นาํมนั เป็นตน้) สญัญาซือขายล่วงหนา้  ความผนัผวนและระดบั
ราคาของหลกัทรพัยแ์ละหรือทรพัยสิ์นเหล่านีอาจมีผลใหมู้ลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนเปลียนแปลงขึนลงทังในระยะสนัและ
ระยะยาว ซงึอาจทาํใหผู้ล้งทนุไดร้บัผลขาดทนุจากการลงทนุหรอืไดร้บัเงินคืนตาํกวา่เงินลงทนุเรมิแรกได ้

 เนืองจากกองทนุมีการลงทนุในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เมือกองทนุนาํเงิน
บาทไปซือหลกัทรพัย ์ทงันี กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึงสญัญาซือขายล่วงหนา้ เพือเป็นเครืองมือป้องกันความเสียงดงักล่าว
ตามสภาวการณต์ลาดหรือเมือบรษัิทจดัการเห็นสมควร ยกตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินดอลลารส์หรฐั มีแนวโนม้อ่อนค่าลง ผูจ้ดัการ
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งกบัอตัราแลกเปลียน ในสดัส่วนทีมากกว่า 
กรณีทีค่าเงินดอลลารส์หรฐั มีแนวโนม้แข็งค่า อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือ
ป้องกันความเสียงทีเกียวขอ้งกับอตัราแลกเปลียนในสดัส่วนทีนอ้ย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกัน ในกรณีค่าเงินดอลลารส์หรฐั มี
แนวโนม้แข็งค่า  ดังนัน กองทุนจึงยังคงมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนอยู่ ซึงอาจทาํใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลียนหรือไดร้บัเงินคืนตาํกว่าเงินลงทนุเริมแรกได ้อีกทงัการทาํธุรกรรมป้องกนัความเสียงอาจมีตน้ทนุ ซงึทาํใหผ้ลตอบแทน
ของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเพิมขนึได ้ 

 กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และ/หรือแสวงหา
ผลประโยชนต์อบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนนั กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอืนๆ 
ทีเกียวขอ้ง เช่น ทิศทางราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย สภาวะอตัราแลกเปลียนและค่าใชจ้่ายในการป้องกันความเสียง เป็นตน้ 
ดงันนั จึงทาํใหก้องทนุมีความเสียงมากกว่ากองทนุรวมอืน จึงเหมาะสมกบัผูล้งทนุทีรบัความเสียงไดส้งูกว่าผูล้งทนุทวัไป ผูล้งทนุ
ควรลงทุนในกองทุนนี เมือมีความเขา้ใจในความเสียงของสญัญาซือขายล่วงหนา้ ผูล้งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทนุ โดยคาํนงึถึงประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 
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 เนืองจากกองทนุมีการลงทนุในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสียงจากการเปลียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ  การเมือง และสงัคม
ของประเทศทีกองทนุไปลงทนุ รวมถึงความเสียงทีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเกิดวิกฤตการณท์ีไม่ปกติ 
ทาํใหก้องทนุไม่สามารถนาํเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาทีกาํหนด 

 ในกรณีทีกองทนุลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือการลดความเสียงโดยสินคา้หรือตวัแปรของสญัญาซือขายล่วงหนา้นนัไม่ใช่
สิงเดียวกับทรัพยสิ์นทีตอ้งการลดความเสียง บริษัทจัดการจะใชข้อ้มูลในอดีตในการคาํนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนจึงมีความเสียง หากสินคา้หรือตัวแปรทีสัญญาซือขายล่วงหนา้อ้างอิง 
(underlying) และทรพัยสิ์นทีตอ้งการลดความเสียงเคลือนไหวในทิศทางทีไม่เป็นไปตามขอ้มลูในอดีต ซึงอาจส่งผลใหก้ารเขา้ทาํ
สญัญาซือขายลว่งหนา้ไม่สามารถลดความเสียงไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสียงจากการลงทุนแบบมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีวดั (Active management 
risk) ความเสียงจากการทีการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะหห์ลักทรพัย ์หรือกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ัดการกองทุนทีอาจทาํให้
ผลตอบแทนของกองทนุไม่เป็นไปอย่างทีคาดหวงัหรอืไม่สามารถสรา้งผลตอบแทนทีสงูกวา่ดชันีชีวดัได ้
 

ข ้อมูลเพมิเตมิสาํหร ับผู้ลงท ุนทลีงท ุนในหน่วยลงทุนชนิดเพอืการออม (KKP SG-AA-SSF) 
 ผูล้งทุนทีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (KKP SG-AA-SSF) ตอ้งลงทุนต่อเนืองระยะยาวตามทีกฎหมายทีเกียวขอ้งและ

ประมวลรษัฎากรกาํหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดงักล่าว และไม่สามารถนาํหน่วยลงทนุไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนาํ หรือ
นาํไปเป็นประกนัได ้ทงันีตามทีกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด 

 ผูล้งทนุทีลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม (KKP SG-AA-SSF) มีภาระผกูพนัทีจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและวิธีการทีกาํหนด
ไวใ้นกฎหมายภาษีอากร ผูล้งทนุของหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีหากไม่ปฏิบติัตามเงือนไขการ
ลงทนุและจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีทีเคยไดร้บัภายในกาํหนดเวลาทีกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด มิฉะนนัจะตอ้งชาํระเงิน
เพิมและหรอืเบียปรบัตามประมวลรษัฎากร (ถา้มี) 

 
8. การเลือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน   
บริษัทจดัการอาจเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทีไดมี้คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุน
เปิดไวแ้ลว้ได ้เมือไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์โดยมีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือมีเหตทุีทาํใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นทีลงทนุ
ไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซงึเหตดุงักลา่วอยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการกองทนุรวม ทงันี เลือนกาํหนดชาํระคา่ขายคืนไดไ้ม่
เกิน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนนัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. (ท่านสามารถดรูายละเอียดเพิมเติมไดใ้นรายละเอียดโครงการ) 

 
9. การไมข่าย ไม่ร ับซ ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสังทรี ับไว้แล้ว และการไม่ขาย ไม่ร ับซ ือคืน  ไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง: 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพือประโยชนข์องบุคคลอเมริกนั (U.S. Person) และ/
หรอื บคุคลทีมีสญัชาติ (Nationality) อเมรกินั และ/หรอืพลเมืองสหรฐัอเมรกิา (U.S. Citizen) และ/หรอื มีถินฐานและ/หรอืทีอยู่อืน 
และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็นบุคคลทีเกียวข้องกับ
สหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบคุคลดงักลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่น ซงึจดัใหมี้ขนึและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา   
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 บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัหรือปฏิเสธคาํสงัซือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดทีทาํใหบ้รษัิทจดัการและหรือ
กองทนุภายใตบ้ริษัทจดัการมีความเสียงทางกฎหมาย ความเสียงดา้นภาษี หรือความเสียงอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบักฎหมาย Foreign 
Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรอืกฎหมายอืนทงัในและตา่งประเทศทีมีลกัษณะเดียวกนั 

 บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสงัซือหน่วยลงทนุทีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบรหิารและจดัการกองทนุ 
หรอืทาํใหเ้กิดความเสียงทางกฎหมาย หรอืความเสียงตอ่ชือเสียงของบรษัิทจดัการหรอืกองทนุ 

 บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยดุการเสนอขายหรือปิดรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม เป็นการชวัคราว
หรือถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมหมดสินไปหรือเปลียนแปลงไป และ/หรือ
เงือนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเพือใหไ้ดสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีเปลียนแปลงไป และ/หรือกรณีอืนใดเพือ
ประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปิดเสนอขายหรือรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนเขา้
หน่วยลงทนุชนิดเพือการออมอีกครงัหลงัจากปิดรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชวัคราวหรอืถาวร 

การหยดุขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

เพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือในกรณีทีมีความจาํเป็นเพือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิทจดัการหยดุรบัคาํสงัซือ คาํสงั
ขายคืนหรอืคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชวัคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนั
ทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสงั
สบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

 

10. ช่องทางทผีู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับ NAV ของมูลค่าหน่วยลงทุน  ราคาขายและราคาร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูล้งทนุสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุไดท้กุวนัทาํการ จากช่องทางใดช่องทางหนงึหรอืหลายช่องทางดงัตอ่ไปนี 

1) เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ https://am.kkpfg.com 

2) ระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทนุทีจดัขนึโดยสมาคม (NAV Center) 

 

11. ช่องทางทผีู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกียวกับกองทุนรวมนี  
1. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  
    ทีมการตลาดและพฒันาช่องทาง โทรศพัท ์0-2305-9800 

 2.  https://am.kkpfg.com 
 3. ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทนุทีไดร้บัการแต่งตงั 
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบร ิหารจัดการความเสียง 

กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน เป็นกองทุนทีมีนโยบายทีจะนาํเงินทีไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหรือมีไวซ้ึง
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน ทงัตราสารแห่งทนุ ตราสารกึงหนีกึงทนุ ตราสารแห่งหนี และ/หรือเงินฝาก ฯลฯ 
ทงัในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตงัแต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ อย่างไรก็ตาม มลูค่าหน่วยลงทนุ
ของกองทนุอาจเพิมขึนหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ไดต้ามระดบัราคาของทรพัยสิ์นทีกองทุนลงทนุ ซึงอาจไดร้บัผลกระทบทงัทางดา้น
บวกหรอืลบจากปัจจยัความเสียงตา่ง ๆ ซงึรวมถึงแตไ่ม่จาํกดัเพียงความเสียงดงัตอ่ไปนี   

ประเภทของความเสียงทผีู้ลงท ุนควรทราบ การบร ิหารจัดการความเสยีง 
ความเสยีงจากการบร ิหารการลงทุนแบบมุ่งหวังใหผ้ล
ประกอบการสูงกว่าดัชนีช ีวัด (Active management risk)  
ความเสียงจากการทีการตัดสินใจลงทุน  การวิ เคราะห์
หลกัทรพัย ์หรือกลยุทธก์ารลงทุนของผูจ้ัดการกองทุนอาจทาํ
ใหผ้ลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างทีคาดหวังหรือไม่
สามารถสรา้งผลตอบแทนทีสงูกวา่ดชันีชีวดัได ้

บรษัิทจดัการพิจารณาการกระจายความเสียงในการลงทนุใน 
ตราสารต่าง ๆ  โดยการวิเคราะหภ์าวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน 
ตลาดทุน และพิจารณาปัจจัยพืนฐานของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สญัญา อาทิ ผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน และลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ รวมทังติดตามการเปลียนแปลงของปัจจัย
ดงักลา่วทีอาจมีผลตอ่การลงทนุอย่างตอ่เนือง 

ความเสียงจากตลาด  (Market risk) ความเสียงทีเกิดจาก
ราคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัเพิมหรือลดเนืองจาก
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร 
หรือการคาดการณข์องนักลงทุน รวมถึงความเสียงจากความ
ผันผวนของดอกเบีย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการ
เปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในทอ้งตลาดทีส่งผลใหร้าคา
หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัเพิม หรอืลดลง 

บริษัทจัดการพิจารณาการกระจายความเสียงในการลงทุนใน 
ตราสารต่างๆ  โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพืนฐานของตราสาร
คณุลกัษณะ และสภาวการณข์องตลาด รวมทงัปัจจยัอืน ๆ  
ทีเกียวข้อง อันอาจส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของราคาหรือ
ผลตอบแทนของตราสาร อีกทังบริษัทจัดการยังมีการวัด และ
ควบคุมความเสียงด้านตลาดของตราสารทีกองทุนลงทุนด้วย
เครอืงมือทีเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ความเสยีงจากความสามารถในการชาํระหนีของผู้ออก 
ตราสารหร ือคู่สัญญา (Credit risk) ความเสียงจากการที 
ผูอ้อกตราสารหรือผูค้าํประกันตราสารหรือคู่สญัญาทีกองทุน
ไปลงทุนปรบัลดอันดับความน่าเชือถือ หรือปฏิเสธการชาํระ
เงินต้นและดอกเบียได้ตามทีกาํหนด หรือชาํระไม่ครบตาม
จาํนวนทีสญัญาไว ้

บริษัทจัดการจะทาํการวิเคราะหแ์ละพิจารณาปัจจัยพืนฐานของ 
ผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา อาทิ ผลการดาํเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และลกัษณะการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ รวมถึงพิจารณา
ความน่าเชือถือของตราสารหรือผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญาก่อนที
จะมีการลงทนุ และติดตามการเปลียนแปลงของปัจจยัดงักล่าวทีมี
ผลต่อผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาอย่างต่อเนือง อีกทังบริษัท
จัดการยังมีการวดัและควบคุมสดัส่วนการลงทุนในแต่ละผูอ้อก/
คูส่ญัญา ตามทีคณะกรรมบรหิารความเสียงของบรษัิทกาํหนด 

ความเสยีงจากการลงทุนในตราสารหนีทมีีความเสยีงสูง 
(High yield bond risk) ความเสียงทีเกิดจากการลงทุนใน 
ตราสารหนีทีมีความเสียงสูง ไดแ้ก่ ตราสารหนีทีอยู่ตาํกว่า
ระดบัทีน่าลงทนุ (Non-investment grade bond) และตราสาร
หนีทีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิต (Unrated bond) ซึงตราสาร
หนีดังกล่าวจะมีความเสียงดา้นเครดิต ดา้นตลาด และดา้น
สภาพคล่อง สงูกว่าตราสารหนีทีไดร้บัการจดัอนัดบัในระดบัที
น่าลงทนุ (Investment grade bond) 

บริษัทจัดการจะทาํการวิเคราะหแ์ละพิจารณาปัจจัยพืนฐานของ 
ผู้ออกตราสาร เช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนีทีมีอันดับ
เครดิตในระดบัน่าลงทนุ (Investment grade bond) อีกทงับริษัท
จัดการจะมีเกณฑ์ในการคัดกรองตราสารหนีเพิมเติมสาํหรับ 
การลงทนุในตราสารหนีประเภทดงักล่าวโดยเฉพาะ เพือลดความ
เสียงจากการลงทนุใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรบัได ้
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ประเภทของความเสียงทผีู้ลงท ุนควรทราบ การบร ิหารจัดการความเสยีง 
ความเสยีงของการลงทุนในตา่งประเทศ (Country and  
political risk) ความ เ สีย งที เ กิ ดจากการ เป ลียนแปลง
ภายในประเทศทีกองทุนเขา้ไปลงทุน อาทิ การเปลียนแปลง
ทางการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัตา่งๆ  
ตลาดทนุและตลาดเงิน รวมถึงขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมาย 
การทาํธุรกรรมทางเงิน เป็นตน้ 

บริษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การ
เปลียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินตลาด
ทนุ ตลอดจนปัจจยัพืนฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทนุลงทนุอย่าง
ใกล้ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทุนในประเทศนัน ๆ  
ทงัก่อนและหลงัการลงทนุ 

ความเสียงด้านสภาพคล่องของตราสาร  (Liquidity risk) 
ความเสียงจากการทีไม่สามารถซือหรือขายตราสารทีกองทุน
ถืออยู่ในราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรอื
อาจไม่ไดร้าคาตามทีตอ้งการ 

กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที มีสภาพคล่อง 
ทีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความคล่องตวัในการบรหิารกองทนุ 
อีกทงับริษัทจดัการยงัมีการวดั และควบคมุความเสียงดา้นสภาพ
คล่องของตราสาร เพือลดผลกระทบดา้นราคาและระยะเวลาใน
การซือหรอืขายตราสารทีกองทนุถืออยู่ 

ความเสยีงจากการเข ้าทาํสัญญาซือขายล่วงหน้า 
(Derivative risk) การพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขาย
ลว่งหนา้(Derivatives) หรอืตราสารหนีทีมีลกัษณะของ 
สญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) อาจส่งผลให้
กองมีความเสียงเพิมขนึ ดงันี 

 ความเสียงทเีกิดจากทศิทางของสินทร ัพยอ์ ้างอ ิงไม่ได้ 
เ ป็นไปตามท ีคาดการณ์ไว้ ซึงอาจทาํใหผ้ลตอบแทนที
ไดร้บัไม่เป็นไปตามคาดไว ้หรืออาจทาํใหเ้กิดการขาดทุน
บางสว่น 
 
 
 
 
 

 
 

 ความเสียงจากการ ขยายฐาน เ งินลงทุน  (Leverage 
risk) การลงทนุในตราสารทีมีสญัญาซือขายลว่งหนา้อาจใช้
เงินลงทนุในจาํนวนทีนอ้ยกว่าการลงทนุในสินทรพัยอ์า้งอิง 
(Underlying) โดยตรง  ซึงการเปลียนแปลงราคาของการ
ลงทนุในตราสารทีมีสญัญาซือขายล่วงหนา้อาจมีอตัราการ
แกว่งตัวเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิง 
(Underlying) และอาจทําให้ผู้ถือตราสารฯมีกําไรหรือ
ขาดทุนในอัตราทีสูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง 
(Underlying) โดยตรง 

 
 
 
 
 

 บริษัทจัดการจะพิจารณาทิศทางของสินทรัพย์อ้างอิง โดย
ศึกษาจากข้อมูลตลาดแต่ละช่วงเวลา  และ /หรือแต่ละ
สถานการณ์ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการเคลือนไหว
ของสินทรพัยอ์า้งอิง ก่อนทีจะมีการลงทุนในสัญญาซือขาย
ลว่งหนา้(Derivatives) หรอืตราสารหนีทีมีลกัษณะของสญัญา
ซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึงสินทรพัยอ์้างอิง
ดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบคณะกรรมบริหารความเสียง
ของบริษัทกาํหนด นอกจากนีบริษัทจดัการจะทาํการติดตาม
ปัจจยัดงักลา่วอย่างตอ่เนืองหลงัจากทีไดมี้การเขา้ทาํสญัญาฯ
ดงักลา่วไปแลว้  เพือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่กองทนุหรอืผูถื้อ
หน่วยลงทนุ 

 บริษัทจัดการจะพิจารณาและควบคุมฐานะการลงทุนสุทธิ 
(Net exposure) ก่อนและหลงัเขา้ทาํสญัญาซือขายล่วงหนา้ 
(Derivatives) หรือตราสารหนีทีมีลกัษณะของสญัญาซือขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพือให้ผลขาดทุนสูงสุดที
อาจจะเกิดขึนของสัญญาฯดังกล่าวอยู่ในระดับทียอมรบัได้
และเป็นไปตามทีคณะกรรมบริหารความเสียงของบริษัท
กาํหนด 
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ประเภทของความเสียงทผีู้ลงท ุนควรทราบ การบร ิหารจัดการความเสยีง 

 ความเสียงด้านสภาพคล่องของตราสาร  คือความเสียง
ที กอ งทุน ไ ม่สามา รถขายสัญญาซื อ ขายล่ ว งหน้า
(Derivatives) หรือตราสารหนีทีมีลักษณะของสัญญาซือ
ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ไดใ้นระยะเวลาและ/
หรอืราคาทีเหมาะสม 

 กองทุนมีนโยบายทีจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า
(Derivatives) หรือตราสารหนีทีมีลกัษณะของสญัญาซือขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีสามารถขายคืนให้กับผู้
ออกได ้ซงึอาจมีขอ้จาํกดัในการโอนเปลียนมือ 

ความเสียงจากข ้อจ ํากัดการน ําเงินลงทุนกลับประเทศ 
(Repatriation risk) ความเสียงทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลง
ต่างๆ ในประเทศทีกองทุนรวมเข้าไปลงทุน เช่น การออก
มาตรการของทางการในต่ างประ เทศเ มือ เ กิดภาวะ
วิกฤตการณ์ เป็นต้น ซึงรวมถึงสาเหตุอืนใดอันอาจส่งผล
กระทบตอ่การนาํเงินกลบัของกองทนุ 

ผู้จัดการกองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยทีจะมี
ผลกระทบตอ่ความสามารถในการนาํเงินลงทนุกลบัของประเทศ 
ทีเขา้ลงทนุอย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ ์
การเปลียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที
กองทนุเขา้ไปลงทนุอย่างใกลช้ิด   

ความเสียงจากอัตร าแลกเปลียน  (Exchange rate risk) 
ความเสียงทีการลงทนุอาจประสบกับความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลียน ทาํให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน 
หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลียนแปลง 

ผูจ้ัดการกองทุนจะบริหารความเสียง โดยจะพิจารณาลงทุนใน
หรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกัน
ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน  (Hedge) ให้เหมาะสมกับ
สภาวการณใ์นแตล่ะขณะ เพือปกปอ้งมลูคา่ของสินทรพัยส์ทุธิของ
กองทนุไว ้อย่างไรก็ตาม ผูล้งทนุมีโอกาสไดร้บัผลกาํไรหรอืขาดทนุ
เพิมขึนหรือลดลงจากอัตราแลกเปลียนได ้อีกทังการทาํธุรกรรม
ป้องกันความเสียงอาจมีตน้ทุน ซึงทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทุน
รวมโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเพิมขนึ อย่างไรก็ตาม บรษัิทจดัการ
มีการวดั และควบคมุความเสียงจากการทาํธุรกรรมป้องกนัความ
เสียงจากอตัราแลกเปลียน 

อย่างไรก็ตาม ความเสียงจากปัจจยัต่างๆดงักล่าวขา้งตน้อาจลดลงไดบ้างส่วนจากการทีบริษัทจดัการไดติ้ดตามวิเคราะหปั์จจยัทีจะมี
ผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอย่างสมาํเสมอและต่อเนือง ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัททีไดว้ิเคราะหแ์ลว้ว่ามีปัจจยัพืนฐานดี 
รวมทงัทาํการกระจายความเสียงจากการลงทนุ 
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เคร ืองมือบร ิหารความเสียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทนุจดัใหมี้เครอืงมือบรหิารความเสียงสภาพคลอ่งของกองทนุรวม สาํหรบัชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี 

1. KKP SG-AA 

2. KKP SG-AA-SSF 

3. KKP SG-AA-ES 

โดยมีรายละเอียดเครอืงมือบรหิารความเสียงสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทนุขา้งตน้ ดงัตอ่ไปนี 

 เคร ืองมือการกาํหนดใหผู้้ลงทนุเป็นผู้ร ับภาระค่าใช้จ่าย 
- ค่าธรรมเนียมการร ักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทุนรวมทวัไป 
 อตัราคา่ธรรมเนียมการรกัษาสภาพคลอ่งไม่เกินรอ้ยละ : 2.5 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
 

รายละเอ ียดเพมิเตมิ: 
ในการจดัใหมี้เครืองมือการบริหารและจดัการความเสียงดา้นสภาพคล่องของกองทนุในปัจจบุนั บรษัิทจดัการจะดาํเนินการในกรอบ
วิธีการในหวัขอ้ “เครอืงมือบรหิารความเสียงสภาพคล่องของกองทนุรวม” และหวัขอ้ทีเกียวขอ้ง ทงันี บรษัิทจดัการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพินิจ
พิจารณาเลือกใชเ้ครืองมืออย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาํเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใตเ้งือนไข 
ขอ้จาํกดัและสถานการณท์ีเกียวขอ้งในขณะนนั ๆ โดยบรษัิทจดัการจะระบวุิธีการรวมถึงรายละเอียดการใชเ้ครืองมือเหล่านี และหรือ
กรณีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใชเ้ครืองมือชนิดหนึง ๆ 
อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเงือนไขทีใชแ้ตกตา่งกนัในแต่ละวนัทาํการทีมีการใชเ้ครอืงมือนนั ๆ 
 
บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีทีกองทนุมีการรบัคาํสงัรบัซือคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียน
ออกในแต่ละวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมูลค่าตงัแต่รอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามวิธีการ
คาํนวณทีบริษัทจัดการกาํหนด  ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรบัปรุงเปลียนแปลงรายละเอียด threshold ขา้งตน้ตามที
บรษัิทจดัการเห็นเหมาะสม 
 
หลักเกณฑแ์ละเงอืนไข  
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 2.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ทีเรียกเก็บจริง และหรือระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุทีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมนีทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการและในหนงัสือชีชวนส่วนขอ้มลูกองทนุ
รวมหรอืผ่านทางช่องทางอืนทีบรษัิทจดัการกาํหนด   
 
ข ้อสงวนสิทธ ิ 
1. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรบัเพิมหรือลดหรือเปลียนแปลงอตัรา Liquidity Fee ทีเก็บจรงิ โดยปรบัเพิมหรือเปลียนแปลงได้

ไม่เกินอตัราสงูสดุทีกาํหนดในโครงการ และหรือปรบัเพิมหรือเปลียนแปลงระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลียน
ออก และหรอืปรบัเพิมหรือเปลียนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ไดต้ามทีบรษัิทจดัการ
เห็นสมควรโดยจะไม่ตาํกว่าระดบัมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลียนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครอง ที
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กาํหนดในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและหนงัสือชีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่าน
ทางช่องทางอืนทีบรษัิทจดัการกาํหนด   

2. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีกาํหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเงือนไข และอตัรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกนัตามระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทนุ และ/หรอืมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกได ้ 

3. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนาํขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง
การการใชเ้ครอืงมือ Liquidity Fee ในวนัทาํการนนั  

 
การพจิารณาใช้เคร ืองมือ  
1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดทีแตกตา่งกนัในแตล่ะวนัทาํการทีมีการใชเ้ครอืงมือนี   
2. บรษัิทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบรษัิทจดัการ

กาํหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของทรพัยสิ์นทีกองทนุรวมลงทนุและหรือสภาพตลาดของ
ทรพัยสิ์น และหรือค่าธรรมเนียมการซือขาย (commission) และหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที
เกียวขอ้ง และหรือ bid-ask spread และหรือผลกระทบดา้นราคา (price impact) และหรือตน้ทนุและค่าใชจ้่ายอืน ๆ ทงัทางตรง
และทางออ้มทีเกียวขอ้งกับการซือหรือขายหลกัทรพัย ์และหรือปัจจัยอืน ๆ ทีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีกองทุนรวม
ลงทนุ  ทงันี บรษัิทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจยัทีเกียวขอ้งเท่าทีสามารถทาํไดเ้พือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนั ๆ 

3. ในกรณีทีมีการใชเ้ครอืงมือ Liquidity Fee นี บรษัิทจดัการสามารถเรยีกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรบัมลูคา่ทรพัยสิ์น
สุทธิด้วยสูตรการคาํนวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิม
คา่ธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทนุทีสะทอ้นตน้ทนุในการซือขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถา้
มี) และสามารถใชร้ว่มกบัเครอืงมือในการบรหิารความเสียงสภาพคลอ่งอืนได ้

4. ในกรณีทีมีการใชเ้ครืองมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ทีเรียกเก็บไดจ้ะนาํกลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครอืงมือนีมีวตัถปุระสงคเ์พือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขนึกบัผูถื้อหน่วยลงทนุทียงัคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป เครอืงมือ
นีไม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พือสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ย่างใด 

 
- การปร ับมูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท ้อนต้นท ุนในการซ ือขายทร ัพย ์สินของกองทุนรวม  (Swing 

Pricing)  

กองทุนรวมทวัไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร ้อยละ: 2.5 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
ด้วยวิธ ีปฏิบัต :ิ Full swing pricing หรอื Partial swing pricing  
รายละเอ ียดเพมิเตมิ : 
ในการจดัใหมี้เครืองมือการบริหารและจดัการความเสียงดา้นสภาพคล่องของกองทนุในปัจจบุนั บริษัทจดัการจะดาํเนินการใน
กรอบวิธีการในหวัขอ้ “เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทนุรวม” และหวัขอ้ทีเกียวขอ้ง ทงันี บริษัทจดัการจะเป็น
ผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใชเ้ครืองมืออย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาํเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควร
ภายใตเ้งือนไข ขอ้จาํกัดและสถานการณท์ีเกียวขอ้งในขณะนัน ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้
เครอืงมือเหล่านี และหรอืกรณีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ ผ่านช่องทางตามทีบรษัิทจดัการเห็นสมควร โดย
การใชเ้ครืองมือชนิดหนึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเงือนไขทีใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัทาํการทีมีการใชเ้ครืองมือ
นนั ๆ 
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หลักเกณฑแ์ละเงอืนไข  
1. บรษัิทจดัการจะกาํหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.5 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Full swing pricing หรือ Partial swing pricing โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางทีบรษัิทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ทงันี จะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรอืแนวทางปฏิบติัของสาํนกังาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุและหรอืหน่วยงานทีมีอาํนาจอืน 

2. swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที
เกียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายจากการซือหรือขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread  
คา่ธรรมเนียมการซือขาย (commission) คา่ธรรมเนียมธนาคาร และหรอืความผนัผวนในตลาดซือขายทรพัยสิ์น และหรอืภาวะ
สภาพคล่องของตลาดทรพัยสิ์นทีลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบดา้นราคา (price impact) และหรือตน้ทนุและค่าใชจ้่ายใน
การรกัษาสดัสว่นการลงทนุ และหรอืตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายการทาํธุรกรรม REPO เพือเสรมิสภาพคลอ่งรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ 
(ถา้มี) และหรอืภาษีและหรอือากรแสตมป์ทีเกียวขอ้ง และหรอืตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายอืน ๆ ทงัทางตรงและทางออ้มทีเกียวขอ้งกบั
การซือหรอืขายหลกัทรพัย ์และหรอืปัจจยัอืน ๆ ทีกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ีกองทนุรวมลงทนุ  ทงันี บรษัิทจดัการอาจ
พิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวขอ้งเท่าที
สามารถทาํไดเ้พือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนั ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบรษัิทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง 
ๆ ทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรพัยสิ์นทีลงทุน และหรือสภาพ
คล่องของหลกัทรพัยท์ีลงทุน และหรือปริมาณการซือขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอืน ๆ ทีอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของ
หลกัทรพัยท์ีกองทนุลงทนุอยู่  ทงันี บรษัิทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีมีอยู่และหรอืสมมติฐาน
และหรอืการประเมินจากปัจจยัทีเกียวขอ้งเท่าทีสามารถทาํไดเ้พือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนั ๆ  

4. ณ ขณะใดขณะหนงึ บรษัิทจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แตส่ามารถใชร้ว่มกบัเครอืงมือใน
การบรหิารความเสียงสภาพคลอ่งอืนได ้

 
ข ้อสงวนสิทธ ิ 
1. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนาํขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง

กบัการใชเ้ครอืงมือ Swing Pricing ในวนัทาํการนนั  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอัตราหรือเปลียนแปลง swing factor ทีเก็บจริง ได้ตามทีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร  ซงึจะปรบัเพิมหรอืเปลียนแปลงไม่เกินอตัราสงูสดุทีระบไุวใ้นโครงการ 
3. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนาํค่าซือหน่วยลงทนุทีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือหน่วยลงทนุในวนัทาํการทีมีการใช้

เครอืงมือ swing pricing และบรษัิทจดัการจะนาํยอดซือหน่วยลงทนุดงักลา่วไปใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสินใจเรอืงตา่ง ๆ 
ทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทาํการนัน  ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการ
ดาํเนินการใด ๆ ทีไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ทีเกียวขอ้งกับการใชเ้ครืองมือ swing pricing ในวนัทาํการนัน  แมห้าก
ภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทนุทงัหมดหรือบางส่วนของวนัทาํการนนัไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือหน่วย
ลงทนุทีชาํระดว้ยเช็คทีเรยีกเก็บไม่ไดน้นั ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ  ทงันี จะเป็นไปตามดลุพินิจของบรษัิทจดัการ 

 
การพจิารณาใช้เคร ืองมือ  
1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ทีแตกตา่งกนัในแตล่ะวนัทาํการทีมีการใชเ้ครอืงมือนี   
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2. ในกรณีทีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซือขายใดทีสดัส่วนของมลูค่าซือขาย
หน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน เทียบกับมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิทงัหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ทีบริษัทจดัการ
กาํหนด  โดยทีมลูค่าซือขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ คาํนวณจากมลูค่าการซือหน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการ
สบัเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลียน
หน่วยลงทนุออก (switch out) 
ทงันี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีทีบรษัิทจดัการกาํหนด 

- การเพมิค่าธรรมเนียมการซ ือขายหน่วยลงทุนทสีะทอ้นต้นท ุนในการซ ือขายทร ัพยส์ินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – 
ADLs) 

กองทุนรวมทวัไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร ้อยละ : 2.5 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอ ียดเพมิเตมิ :  
ในการจดัใหมี้เครืองมือการบริหารและจดัการความเสียงดา้นสภาพคล่องของกองทนุในปัจจบุนั บริษัทจดัการจะดาํเนินการใน
กรอบวิธีการในหวัขอ้ “เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทนุรวม” และหวัขอ้ทีเกียวขอ้ง ทงันี บริษัทจดัการจะเป็น
ผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใชเ้ครืองมืออย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาํเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควร
ภายใตเ้งือนไข ขอ้จาํกัดและสถานการณท์ีเกียวขอ้งในขณะนัน ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้
เครอืงมือเหล่านี และหรอืกรณีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ ผ่านช่องทางตามทีบรษัิทจดัการเห็นสมควร โดย
การใชเ้ครืองมือชนิดหนึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเงือนไขทีใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัทาํการทีมีการใชเ้ครืองมือ
นนั ๆ 
 

หลักเกณฑแ์ละเงอืนไข  
1. บรษัิทจดัการจะกาํหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.5 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
2.  บรษัิทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบรษัิทจดัการกาํหนด 

โดยจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏิบติัของสาํนกังาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ
และหรือหน่วยงานทีมีอาํนาจอืน ทงันี การกาํหนด ADLs factor จะคาํนึงถึงปัจจยัทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายจาก
การซือหรือขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread  ค่าธรรมเนียมการซือขาย (commission) 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผนัผวนในตลาดซือขายทรพัยสิ์น และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยสิ์นทีลดลง
จากปกติ และหรือผลกระทบดา้นราคา (price impact) และหรือตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน และหรือ
ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการทาํธุรกรรม REPO เพือเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และหรือภาษีและหรืออากร
แสตมป์ทีเกียวขอ้ง และหรือตน้ทนุและค่าใชจ้่ายอืน ๆ ทงัทางตรงและทางออ้มทีเกียวขอ้งกบัการซือหรือขายหลกัทรพัย ์และ
หรอืปัจจยัอืน ๆ ทีกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ีกองทนุรวมลงทนุ  ทงันี บรษัิทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการ
ภายใตข้อ้เท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวขอ้งเท่าทีสามารถทาํไดเ้พือใหส้ามารถ
ดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนั ๆ 

3. การกาํหนด ADLs threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกาํหนด โดยบริษัท
จดัการจะคาํนึงถึงปัจจัยทีเกียวขอ้งกับสภาพคล่องของกองทุน ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือ
สภาวะตลาดของทรพัยสิ์นทีลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีลงทนุ และหรือปริมาณการซือขายหน่วยลงทนุ และ
หรือปัจจยัอืน ๆ ทีอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีกองทุนลงทุนอยู่  ทังนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล
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ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวขอ้งเท่าทีสามารถทาํไดเ้พือให้
สามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนั ๆ 

4.  ณ ขณะใดขณะหนงึ บรษัิทจดัการ จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แตส่ามารถใชร้ว่มกบัเครอืงมือในการบรหิารความเสียง
สภาพคลอ่งอืนได ้

 
 
ข ้อสงวนสิทธ ิ 
1. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนาํขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง

การการใชเ้ครอืงมือ ADLs ในวนัทาํการนนั  
2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนาํค่าซือหน่วยลงทนุทีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือหน่วยลงทนุในวนัทาํการทีมีการใช้

เครืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนาํยอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที
เกียวขอ้งกบัการใชเ้ครอืงมือ ADLs ในวนัทาํการนนั  ทงันี บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ ที
ไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ทีเกียวขอ้งกบัการใชเ้ครืองมือ ADLs ในวนัทาํการนนั  แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ
หน่วยลงทนุทงัหมดหรือบางส่วนของวนัทาํการนนัไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือหน่วยลงทนุทีชาํระดว้ยเช็คทีเรียก
เก็บไม่ไดน้นั ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ ทงันี จะเป็นไปตามดลุพินิจของบรษัิทจดัการ 

3. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ีทาํรายการซือหน่วยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทนุ
เขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝังใดฝังหนึงทีเกิน ADLs threshold ทีบริษัทกาํหนดไว ้รวมถึง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากาํหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได ้และขอสงวนสิทธิทีจะมีขอ้กาํหนด
เพิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายทีทาํรายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลียนหน่วยลงทนุออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบรษัิทจดัการจะกาํหนดได ้

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรบัเพิมหรือลดหรือเปลียนแปลงอตัรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซึงจะปรบัเพิมหรือเปลียนแปลงไม่เกิน
อตัราสงูสดุทีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนงัสือชีชวนส่วนขอ้มลูกองทนุ
รวมหรอืผ่านทางช่องทางอืนทีบรษัิทจดัการกาํหนด  

 
การพจิารณาใช้เคร ืองมือ  
1. การเรยีกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด ทีแตกตา่งกนัในแตล่ะวนัทาํการทีมีการใชเ้ครอืงมือนี 
2. บรษัิทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซือขายใดทีสดัส่วนของมลูค่าซือขายหน่วยลงทนุ

สทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิทงัหมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ทีบรษัิทจดัการกาํหนด โดยที
มูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  คาํนวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลียน
หน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ
ออก (switch out) 
ทงันี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีทีบรษัิทจดัการกาํหนด 

3. บรษัิทจดัการกาํหนด  ADLs Threshold  โดยใชข้อ้มลูดงัตอ่ไปนี 
(1)  มลูคา่การซือหน่วยลงทนุและสบัเปลียนเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออก  
(2)  มลูคา่การซือหน่วยลงทนุและสบัเปลียนเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออก 
ซงึบรษัิทจดัการอาจพิจารณากาํหนด (1) และ (2) ในระดบัทีตา่งกนั  
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4. ในกรณีทีมีการใชเ้ครืองมือ ADLs นี  ADLs ทีเรียกเก็บไดจ้ะนาํกลบัเขา้กองทนุ อย่างไรก็ตาม การใชเ้ครืองมือนีมีวตัถปุระสงค์
เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกบัผูถื้อหน่วยทียงัคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป  เครอืงมือนีไม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พือสรา้ง
ผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ย่างใด 

 

 การกาํหนดเงอืนไขหร ือข ้อจาํกัดในการร ับคาํสังขายคืนหน่วยลงทุน  
- ระยะเวลาทตี้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน  (notice period) : 

กองทุนรวมทวัไป 
เมือผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5% ของมูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิ 
จะต้องแจ้งบร ิษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทาํการ  

รายละเอ ียดเพ ิมเตมิ : 
ในการจดัใหมี้เครืองมือการบริหารและจดัการความเสียงดา้นสภาพคล่องของกองทนุในปัจจบุนั บริษัทจดัการจะดาํเนินการใน
กรอบวิธีการในหวัขอ้ “เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทนุรวม” และหวัขอ้ทีเกียวขอ้ง ทงันี บริษัทจดัการจะเป็น
ผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใชเ้ครืองมืออย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาํเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควร
ภายใตเ้งือนไข ขอ้จาํกัดและสถานการณท์ีเกียวขอ้งในขณะนัน ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้
เครอืงมือเหล่านี และหรอืกรณีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ ผ่านช่องทางตามทีบรษัิทจดัการเห็นสมควร โดย
การใชเ้ครืองมือชนิดหนึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเงือนไขทีใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัทาํการทีมีการใชเ้ครืองมือ
นนั ๆ 

 
เนืองจากการแสดงขอ้มลูใน “ระบบบริหารจดัการกองทุนรวม” ของสาํนกังาน ก.ล.ต. (ณ วนัที 24 มิถุนายน 2565) สามารถ
แสดงขอ้มลูไดเ้พียง “เมือผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุมลูค่าเกินกว่า : ….% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ จะตอ้ง
แจง้บรษัิทจดัการล่วงหนา้เป็นเวลา: …วนัทาํการ" แต่เงือนไขทีบรษัิทจดัการกาํหนดสาํหรบัการใช ้notice period นี คือ “เมือผู้
ถือหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าตังแต่ 5% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ จะตอ้งแจง้บริษัทจัดการล่วงหนา้เป็น
เวลา 5 วนัทาํการ” ดงันัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะใชเ้งือนไขทีแสดงในหัวขอ้รายละเอียดเพิมเติมนีเมือจะใช ้notice 
period 

 
หลักเกณฑแ์ละเงอืนไข  
1. กรณีที 1:  ในกรณีสถานการณป์กติ ผูถื้อหน่วยลงทุนทีตอ้งการขายคืนหน่วยลงทุนมลูค่าตงัแต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สทุธิของกองทนุตามวิธีการคาํนวณทีบริษัทจดัการกาํหนด บริษัทจดัการอาจกาํหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุตอ้งแจง้ล่วงหนา้ตาม
เงือนไข Notice period เวน้แตบ่รษัิทจดัการจะอนญุาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอืนไดเ้พือเพิมความสะดวกแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
กรณีที 2:  ในกรณีทีเกิดสถานการณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณอ์าจจะไม่ปกติ บริษัทจดัการจะประกาศรายละเอียด
ของการขายคืนหน่วยลงทุนทีตอ้งปฏิบติัตามเงือนไข Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบรษัิทจดัการกาํหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครงันนั ๆ ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการหรือผ่าน
ทางช่องทางอืนทีบริษัทจดัการกาํหนด โดยรายละเอียด Notice period ในกรณีที 2 นี อาจแตกต่างจากกรณีที 1 ทงันี จะอยู่
ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบติัของสาํนกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุและหรือ
หน่วยงานทีมีอาํนาจอืน 
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ทงันี บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรบัปรุงเปลียนแปลงรายละเอียดขา้งตน้ตามทีบรษัิทจดัการเห็นเหมาะสม 
 

2. บรษัิทจดัการอาจใช ้Notice period รว่มกบัเครืองมือในการบรหิารความเสียงสภาพคล่องอืนได ้โดยในกรณีทีมีการใช ้Notice 
period และมีเหตทุีทาํใหต้อ้งใชเ้ครืองมืออืนดว้ย แนวทางในการใชร้ว่มกบัเครืองมืออืน คือ บริษัทจดัการจะปฏิบติักบัคาํสงัที
ไดจ้าก Notice period นนัเช่นเดียวกบัคาํสงัทีไดต้ามปกติในวนัทีทาํรายการดว้ย และหากจะปฏิบติัเป็นอย่างอืน บรษัิทจดัการ
จะประกาศแนวทางอืนเพิมเติมทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบรษัิทจดัการกาํหนด ทงันีจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสาํนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือ
หน่วยงานทีมีอาํนาจอืน 

 
ข ้อสงวนสิทธ ิ 
1. ในกรณีทีมีการใช ้Notice period และมีเหตทุีทาํใหต้อ้งใชเ้ครืองมืออืนดว้ย บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิบติักบัคาํสงัทีได้

จาก Notice period นันเช่นเดียวกับคาํสังทีไดต้ามปกติในวันทีทาํรายการดว้ย ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice 
period รว่มกบัเครืองมืออืน ไดแ้ก่ การกาํหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาทีกาํหนด (Liquidity 
Fee) การปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิดว้ยสตูรการคาํนวณทีสะทอ้นตน้ทุนในการซือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Swing pricing)  
การเพิมค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทนุทีสะทอ้นตน้ทนุในการซือขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (ADLs) การกาํหนดเพดาน
การรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) การดาํเนินการในกรณีทีผูอ้อกตราสารหนีหรือลกูหนีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชาํระ
หนีหรือตราสารทีลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายไดด้ว้ยราคาทีเหมาะสม (Side pocket) การระงบัการซือขายหน่วย
ลงทุน (Suspension of Dealings)  และเครืองมือการบริหารและจัดการความเสียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนทีมีระบุใน
รายละเอียดโครงการและหรอืหนงัสือชีชวนกองทนุนี และหรอืเครอืงมืออืน ๆ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรบัเพิมหรือลดหรือเปลียนแปลง Notice period ไดต้ามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซึงจะปรบั
เพิมหรือเปลียนแปลงไม่เกิน Notice period สูงสุดทีกาํหนดไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการและในหนงัสือชีชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผ่านทางช่องทางอืนทีบรษัิทจดัการกาํหนด 

 
การพจิารณาใช้เคร ืองมือ  
1. Notice period อาจมีรายละเอียดทีแตกตา่งกนัในแตล่ะวนัทาํการทีมีการใชเ้ครอืงมือนี   
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชแ้ละกาํหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางทีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพ
คล่องของตลาด และหรือสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีลงทุน และหรือปริมาณการซือขายหน่วยลงทนุ และหรือปัจจยัอืน ๆ ที
อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรพัยท์ีกองทุนลงทุนอยู่  ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้
ขอ้เท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวขอ้งเท่าทีสามารถทาํไดเ้พือใหส้ามารถดาํเนินการได้
ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนัๆ  

 
- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน  (redemption gate) : 

กองทุนรวมทวัไป 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตาํกว่าร ้อยละ : 15 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 
โดยบร ิษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกนิ  : 10 วนัทาํการ 
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ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 
รายละเอ ียดเพมิเตมิ : 

ในการจดัใหมี้เครืองมือการบริหารและจดัการความเสียงดา้นสภาพคล่องของกองทนุในปัจจบุนั บริษัทจดัการจะดาํเนินการใน
กรอบวิธีการในหวัขอ้ “เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทนุรวม” และหวัขอ้ทีเกียวขอ้ง ทงันี บริษัทจดัการจะเป็น
ผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใชเ้ครืองมืออย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาํเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควร
ภายใตเ้งือนไข ขอ้จาํกัดและสถานการณท์ีเกียวขอ้งในขณะนัน ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้
เครอืงมือเหล่านี และหรอืกรณีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ ผ่านช่องทางตามทีบรษัิทจดัการเห็นสมควร โดย
การใชเ้ครืองมือชนิดหนึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเงือนไขทีใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัทาํการทีมีการใชเ้ครืองมือ
นนั ๆ 

 
หลักเกณฑแ์ละเงอืนไข  
1. บรษัิทจดัการจะกาํหนด Redemption Gate ขนัตาํ ไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียด

วิธีการคาํนวณทีบรษัิทจดัการกาํหนด 
2. บริษัทจัดการจะกาํหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทาํการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการคาํนวณทีบริษัท

จดัการกาํหนด 
3. ในกรณีทีบรษัิทจดัการกาํหนดเงือนไขเพือบง่ชีสถานการณท์ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold  ในกรณีดงักลา่ว Redemption Gate 

จะใชเ้ฉพาะวนัทาํการซือขายใดทีสดัส่วนของมลูค่าซือขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิทงัหมด
ของกองทนุ มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ทีบรษัิทจดัการกาํหนด  โดยที มลูค่าซือขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ  
คาํนวณจาก มลูคา่การซือหน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูคา่การสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูคา่การสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

4. บริษัทจัดการจะพิจารณากาํหนดวิธีการรบัซือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสัดส่วน (pro-rata 
basis) ของคาํสงัรบัซือคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออก ณ วนัทีใช ้Redemption Gate  

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณากาํหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครงัแตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate 
จะไม่ตาํกวา่ Redemption Gate ขนัตาํ และ  gate period จะไม่มากกวา่ระดบัเพดานทีระบไุวใ้นโครงการ 

6. คาํสงัรบัซือคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริษัทจดัการจะนาํไปทาํรายการในวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ
ถดัไป รวมกบัคาํสงัรบัซือคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลาํดบัก่อน-หลงั
ของคาํสงัรบัซือคืนหน่วยลงทนุ  ทงันี บรษัิทจดัการยงัไม่เปิดใหมี้การยกเลิกคาํสงัรบัซือคืนหน่วยลงทนุและหรือสบัเปลียนออก
ส่วนทีเหลือ โดยหากจะเปิดใหบ้ริการดงักล่าว  บริษัทจดัการจะประกาศเพิมเติมทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือผ่านทาง
ช่องทางอืนทีบรษัิทจดัการกาํหนด  

7. บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบเมือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
8. ในกรณีทีมีการใชเ้ครอืงมือ Redemption Gate นี บรษัิทจดัการอาจใชร้ว่มกบัเครอืงมือในการบรหิารความเสียงสภาพคล่องอืน

ได ้
 
ข ้อสงวนสิทธ ิ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรบัเพิมหรือลดหรือเปลียนแปลงอัตรา Gate threshold และหรือ Gate period ตามทีบริษัท

จดัการเห็นสมควร  โดยจะปรบัลดหรอืเปลียนแปลงไม่ตาํกวา่ Redemption Gate ขนัตาํ และหรอืไม่เกิน Gate period ทีระบใุน
โครงการ ทงันี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีทีบรษัิทจดัการกาํหนด 
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2. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะรบัซือคืนหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลียนหน่วยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ทีประกาศใช ้ 
3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงแนวทางดาํเนินการระหว่างการทาํ Redemption Gate กรณีทีสถานการณมี์การ

เปลียนแปลง เช่น การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกําหนด การใช้เครืองมืออืนทดแทนหรือควบคู่กับ 
Redemption Gate เป็นตน้ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนทงัหมดทีคา้งอยู่ในรายการ และ
แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทีถกูยกเลิกคาํสงัโดยไม่ชกัชา้ กรณีทีไม่สามารถชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุในสว่นทีเหลือได ้ 

4. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนาํขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง
กบัการใชเ้ครอืงมือ Redemption Gate ในวนัทาํการนนั  

 
การพจิารณาใช้เคร ืองมือ  
1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดทีแตกตา่งกนัในแตล่ะวนัทาํการทีมีการใชเ้ครอืงมือนี   
2. บรษัิทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณอ์าจจะไม่

ปกติ โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีลงทนุ และหรือปรมิาณการซือขายหน่วยลงทนุ 
และหรือความผันผวนในตลาดซือขายทรพัยสิ์น และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล่องกับปริมาณการไถ่ถอนของ
กองทนุรวม และหรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีกาํหนดไว ้และหรือปัจจยั
อืน ๆ ทีอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีกองทุนลงทุนอยู่ และหรือปัจจัยอืน ๆ ทีนอกเหนือการควบคุมของบริษัท
จดัการ  ทงันีบรษัิทจดัการอาจกาํหนดเงือนไขเพือบง่ชีสถานการณท์ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้

 
- การดาํเนินการในกรณีท ีผู้ออกตราสารหนีหร ือลูกหนีตามสิทธ ิเร ียกร ้องผิดนัดช ําระหนี หร ือตราสารท ีลงท ุนประสบ

ปัญหาขาดสภาพคล่องหร ือไม่สามารถจาํหน่ายได้ด้วยราคาทสีมเหตุสมผล (side pocket)  
บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบติัตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท ีสน. 9/2564 เรอืง 
หลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพือผูล้งทุนทวัไป กองทุนรวมเพือผูล้งทุนทีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพือผู้
ลงทนุประเภทสถาบนั 

 
- การไม่ขายหรอืไม่ร ับซ ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสังทรี ับไว้หร ือจะหยุดร ับคาํสังซ ือหร ือคาํสังขายคืนหน่วยลงทุน   

(suspension of dealings) 
โดยบรษัิทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 1 วนัทาํการ   
เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจากสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเชือโดย 
สจุรติและสมเหตสุมผลวา่ จาํเป็นตอ้งระงบัการซือขายหน่วยลงทนุโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์กรณีเกิด 
เหตตุามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
 
บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสงัทีรบัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัคาํสงัซือหรอืคาํสงัขาย 
คืนหน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตอุืนใดดงัตอ่ไปนี ซงึไม่เกินกวา่กรณีทีประกาศคณะกรรมการกาํกบั 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคาํสงัซือหน่วยลงทนุทีรบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรบัคาํสงัซือหน่วยลงทนุแก่ผูล้งทนุ 
เฉพาะราย เนืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี 
(ก) บรษัิทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนนั ๆ มีสว่นเกียวขอ้งกบัการกระทาํอย่างใดอย่างหนงึดงันี 
(1) การกระทาํทีเป็นความผิดมลูฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอก 



 

                              กองทนุเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชนั  (KKP SG-AA FUND)                                           หนา้   27                            

เงินไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 
(2) การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
(3) การกระทาํทีเป็นการปฏิบติัตามคาํสงัเกียวกบัการยึดหรอือายดัทรพัยสิ์นโดยบคุคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษัิทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจรงิเกียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระ 
สาํคญั 
 
2.อยู่ในระหวา่งดาํเนินการเปลียนใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมรายอืนเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของตน 
อนัเนืองมาจาก การทีบรษัิทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ามประกาศคณะ 
กรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์วา่ดว้ยการดาํรงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การ 
จดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีเป็น 
หน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือขายลว่งหนา้ ซงึใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ 
 
3.อยู่ในระหวา่งดาํเนินการเพือเลิกกองทนุรวม ในกรณีทีปรากฏขอ้เท็จจรงิซงึบรษัิทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้มีความ 
เชือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่จะมีการขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนงึ ดงัตอ่ไปนี และการเลิกกองทนุรวมจะ 
เป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนงึเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการ ซือขายหน่วยลงทนุใดติดตอ่กนัคิดเป็นจาํนวนเกิน 
กวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด ทงันี กรณีทีเป็นกองทนุรวมทีมีกาํหนดระยะเวลาการรบัซือ 
คืนหน่วยลงทนุเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทนุ ใหพ้ิจารณาจากเฉพาะในช่วง 
ระยะเวลาเดียวกนั ซงึกองทนุรวมเปิดใหร้บัซือคืนหน่วยลงทนุเท่านนั 
 
ทงันี บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะไม่ดาํเนินการตามขอ้ 3 วรรคหนงึ หากบรษัิทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเชือ 
โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่เนืองจากกองทนุรวมยงั 
คงมีทรพัยสิ์นคงเหลือ ทีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งอย่างเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจาก 
การขายคืนนนั 
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สิทธ ิและข ้อจาํกัดของผู้ถอืหน่วยลงทุน  

1. เงอืนไขทผีู้ถอืหน่วยลงทุนอาจถูกจาํกัดสิทธ ิ  
ผูถื้อหน่วยจะถกูจาํกดัสิทธิออกเสียง ผูถื้อหน่วยอาจจะถกูจาํกดัสิทธิออกเสียง ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จาํกดั
การถือหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นทีเกินดงักลา่ว เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและ
หน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลา่วไดเ้ต็มตามจาํนวนทีถืออยู่ 
ทงันี หลกัเกณฑเ์กียวกบัขอ้จาํกดัในการใชสิ้ทธิออกเสียงและขอ้ยกเวน้ จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรอื กฎหมายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 
และ/หรอืประกาศทีมีการแกไ้ขเพิมเติมในอนาคต 

 

2. ข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจาํกัดสิทธ ิออกเสียงในการใช้สทิธ ิออกเสียงทมีีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดข ึน 
ณ วนัที 30 มิถนุายน 2565 ไม่มีบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทนุ 
ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดไดท้างเว็บไซตข์อง
บรษัิทจดัการที https://am.kkpfg.com 

 
3. วิธ ีการโอนหน่วยลงทุน  และข ้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน   

1) กรณีสาํหร ับหน่วยลงทุนชนิดทวัไปและหน่วยลงทุนชนิด ES 

วิธีการโอนหน่วยลงทนุ:  

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายืนคาํขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีสาํนกังานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขาย
หรอืรบัซือคืนทีเปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณีทีผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับรษัิทจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งดาํเนินการตามขนัตอนที
ระบไุวใ้นหนงัสือชีชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม ผูโ้อนจงึจะสามารถทาํการโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูร้บัโอนได ้ 

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทนุตามทีระบไุวใ้นรายละเอียดโครงการ 

(3) หลงัจากทีไดร้บัคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน
จะสง่มอบใบเสรจ็รบัเงินและใบกาํกบัภาษี  

(4) ในกรณีทีผูโ้อนมีใบหน่วยลงทุนและตอ้งการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนจะตอ้งนาํส่งใบหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่นายทะเบียนหน่วย
ลงทนุเพือทาํการโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scrip less) หากผูร้บัโอนตอ้งการไดใ้บหน่วยลงทนุ จะตอ้งยืนเรอืงการ
ขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซงึนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดาํเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้้
โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุ โดยคาํขอโอนหน่วยลงทนุตอ้งถกูตอ้งและครบถว้น 
ทงันี ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชสิ้ทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุ ไดต้่อเมือนายทะเบียนหน่วยลงทนุดาํเนินการโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ย
แลว้ 

บรษัิทจดัการอาจพิจารณาเปลียนแปลง/แกไ้ขวิธีการโอนหน่วยลงทนุโดยการกระทาํดงักล่าวไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทงันี ใน
การดาํเนินการดงักลา่วบรษัิทจดัการจะคาํนงึถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 

ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

 ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี  

(1) โอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
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(2) โอนหน่วยลงทนุตามคาํสงัศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3) โอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอืน ๆ ทีบรษัิทจดัการเห็นสมควรและอนมุติัใหโ้อนได ้

 บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่โอนหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรอืเพือประโยชนข์องบคุคลอเมรกินั (U.S. Person) และ/หรือ 

บคุคลทีมีสญัชาติ (Nationality) อเมรกินั และ/หรอืพลเมืองสหรฐัอเมรกิา (U.S. Citizen) และ/หรอื มีถินฐานและ/หรอืทีอยู่อืน และ/

หรือมีบญัชี อยู่ในสหรฐัอเมรกิา หรือบคุคลซงึโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรฐัอเมรกิา และ/หรือ เป็นบคุคลทีเกียวขอ้งกบัสหรฐัอเมริกา 

รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบคุคลดงักลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซงึจดัใหมี้ขนึและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา  

 บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัหรือปฏิเสธคาํสงัการโอนหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดทีทาํใหบ้รษัิทจดัการ
และหรือกองทนุภายใตบ้ริษัทจดัการมีความเสียงทางกฎหมาย ความเสียงดา้นภาษี หรือความเสียงอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบักฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรอืกฎหมายอืนทงัในและตา่งประเทศทีมีลกัษณะเดียวกนั 

2) กรณีสาํหร ับหน่วยลงทุนชนิดเพอืการออม  

ผูล้งทนุไม่สามารถนาํหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม และชนิดเพือการออมพิเศษ ไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็นประกนัได ้
ทงันี เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์หรอืกฎหมายอืนใดทีเกียวขอ้ง หรอืประกาศอืนใดทีเกียวขอ้ง และ/หรอืทีมีการแกไ้ขเพิมเติมในอนาคต  

กรณีขา้งตน้ บรษัิทจดัการหรอืนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุใหบ้คุคลอืนหรอืการจาํนาํหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนิด
เพือการออม และชนิดเพือการออมพิเศษ ซงึเป็นไปตามกฎหมายกาํหนด  

บรษัิทจดัการอาจพิจารณาปรบัเปลียน/เพิมเติมวิธีการโอนหน่วยลงทนุโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทงันี เพือใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลียนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบติัทีเกียวขอ้งกบักองทนุรวมเพือการออม   

 
4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธ ิในหน่วยลงทุน   
บรษัิทจดัการจะดาํเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทาํการ นบัตงัแตว่นัทาํการถดัจากวนั
ทาํการซือขายหน่วยลงทนุ และจะสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 
5. ช่องทางและวิธ ีการทผีู้ถอืหน่วยสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธ ิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธ ิออกเสียงของ
บลจ. ในหลักทร ัพยข์องบร ิษัทใด ๆ  ทกีองทุนรวมลงทุน   
ผูถื้อหน่วยสามารถตรวจดแูนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียง ไดท้ี  https://am.kkpfg.com 

 

6. ช่องทางและวิธ ีการร ้องเร ียนของผู้ลงท ุน และนโยบายการระงับข ้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ตลอดจนวิธ ี
เข ้าสู่กระบวนการดังกล่าว  
1) ติดตอ่บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  
ทีมการตลาดและพฒันาช่องทาง โทรศพัท ์0-2305-9800 หรอื 

2) สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 หรือ 

3) ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ (ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)) โทรศพัท ์0-2296-2833 

การระงับข ้อพ ิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  : ไม่มี 
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7. ภมูิลาํเนาเพอืการวางหลักทร ัพย  ์สาํหร ับผู้ถอืหน่วยลงทุนทไีม่มีภมูิลาํเนาในประเทศไทย  
ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะอา้งอิงทีอยู่ของบรษัิท
จดัการกองทนุรวมเป็นภมิูลาํเนาเพือการวางทรพัยใ์นกรณีทีตอ้งมีการวางทรพัย ์
 

บุคคลทเีกียวข ้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

1. ข ้อมูลเกียวกับบร ิษัทจัดการ  รายชือคณะกรรมการลงทุน  และรายชือผู้จ ัดการลงทนุ   
 ข ้อมูลบร ิษัทจัดการ  : 
 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร ์เอ ชนัที 17 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์0-2305-9800 
โทรสาร 0-2305-9803-4  

 ดัชนีช ีวัดการตอ่ต้านคอรร์ ัปชัน  ไดร้บัการรบัรอง CAC1 
 มูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิของกองทุนรวม

ภายใต้การบร ิหารจัดการ  : 
 (ณ วันท  ี30 มิถุนายน  2565) 

88,949.39 ลา้นบาท 

 จาํนวนกองทนุรวมทงัหมดภายใต้
การบร ิหารจัดการ  : 

 (ณ วันท  ี30 มิถุนายน  2565) 

43 กองทนุ 

 รายชือกรรมการและผู้บร ิหาร  : 
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 

 
คณุอภินนัท ์เกลียวปฏินนท ์  
คณุยทุธพล ลาภละมลู   
คณุพิพฒัน ์เหลืองนฤมิตชยั  
คณุกลุนนัท ์ซานไทโว 
คณุศภุโชค ศภุบณัฑิต 
คณุอนกุลู ปิติชยัชาญ 

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

2) คณะผูบ้ริหาร ได้แก่ 
 

คณุยทุธพล ลาภละมลู 
คณุอลิสา กมัพลพนัธ ์
คณุจติุมาส ศิวะมาศ 
คณุทิพวลัย ์เอียมโอภาส 
คณุอนกุลู ปิติชยัชาญ    
 
คณุกษิดิษ ทองปลิว 

(กรรมการผูจ้ดัการ) 
(กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการลงทนุ) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ทีม Research)   
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่ายพฒันาธุรกิจ) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ Asset Management 
Operation)  
(ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารความเสียง) 

 
1 CAC : โครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 
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 รายชือคณะกรรมการการลงทุน  : 
 

คณุยทุธพล ลาภละมลู 
คณุอลิสา กมัพลพนัธ ์
คณุจติุมาส ศิวะมาศ 
คณุอชัพร ศิรธินะวฒัน ์
 
คณุสรุาช เซที 
คณุธนทัฐา วชัรานกุรู        
คณุลกัษณช์นก สงวนรกัศกัดิ 
คณุรฐัพล ขตัติยะสวุงศ ์ 
คณุสทุิน แซโ่งว้                                 

(กรรมการผูจ้ดัการ) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการลงทนุ) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  ทีม Research)  
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ทีมบรหิารกองทนุตราสาร
ทางเลือก)  
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ทีมบรหิารกองทนุตราสารทนุ)  
(ผูอ้าํนวยการอาวโุส ทีม Fund Specialist) 
(ผูอ้าํนวยการ ทีมบรหิารกองทนุตราสารทางเลือก)  
(ผูอ้าํนวยการอาวโุส ทีมบรหิารกองทนุตราสารหนี)  
(ผูอ้าํนวยการอาวโุส ทีมบรหิารกองทนุตราสารทนุ) 

 รายชือผู้จ ัดการกองทุน  : 
1)  คณุเศรษฐา ปวีณอภิชาต 

        (ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

 
o ประวัตกิารศึกษา 

 

 
- ปรญิญาโท MBA, National Institute of 

Development Administration (NIDA) 
- CFA 1 

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ  
บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 

2)  คณุลกัษณช์นก สงวนรกัศกัดิ 
(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท  MSc Finance (International 
Program) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีBBA มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- CFA Level 1 

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส ฝ่ายลงทนุ 
บลจ. เอเชียเวลท ์จาํกดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส  ฝ่ายลงทนุ 
บลจ. ธนชาต จาํกดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ  ฝ่ายลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ  ฝ่ายลงทนุ 
บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน)  
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 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

- บรหิารจดัการกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล  
ทีมีนโยบายการลงทนุในตา่งประเทศ และสินทรพัย์
ทางเลือก 

3) คณุอญัชญั ชฤูกษธ์นเศรษฐ์ 
(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท  MS Finance  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 
 

-  ผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

-  บรหิารและจดัการกองทนุรวมตา่งประเทศ 
และกองทนุรวมตราสารทางเลือก 

-   วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 
4) คณุชวณฐั ไพศาลวงศดี์ 

(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 
 

- ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงิน 
วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

- CFA Level 1 
 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 
- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี สายงาน
จดัการลงทนุ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
ทหารไทย จาํกดั    

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ - บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารหนี 
- ลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้อตัราดอกเบีย
และอตัราแลกเปลียน 

5)  คณุอชัพร ศิรธินะวฒัน ์
(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท  MSC in Finance and 
Management, University of Exeter 

- CFA Level 2 
 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 
- ผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

- บรหิารจดัการกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล ทีมี
นโยบายการลงทนุในตา่งประเทศ และสินทรพัย์
ทางเลือก 

6) คณุสรุาช เซที, CFA 
      (ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท MBA มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- CFA charterholder 
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 o ประสบการณก์ารทาํงาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตนกัวิเคราะห ์บรษัิท เอไอ เอ จาํกดั 
 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 

 
- บรหิารและจดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 

7) คณุสทุิน แซโ่งว้, CFA 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

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

- CFA charterholder 
 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 
- ผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ  
บลจ. เมยแ์บงค ์(ประเทศไทย) 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 

8) คณุศภุฤกษ ์วิรยิะก่อกิจกลุ, CFA 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท  MS Finance จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- CFA charterholder 

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตเจา้หนา้ทีบรหิารความเสียงอาวโุส  
ฝ่ายบรหิารความเสียงองคก์ร  
บรษัิท ทิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

- บรหิารจดัการกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล 
 ทีมีนโยบายการลงทนุในตา่งประเทศ และ
สินทรพัยท์างเลือก 

9) คณุรฐัพล ขตัติยะสวุงศ,์ CFA, FRM 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท Investment Management,  
Cass Business School 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- CFA Charterholder 
- Certified FRM 

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 
 

- หวัหนา้ทีมการลงทนุตราสารหนี 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บลจ.ทหารไทย จาํกดั 
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- อดีตผูจ้ดัการลงทนุฝ่ายบรหิารเงิน  
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารหนี 
- ลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้อตัราดอกเบีย 
และอตัราแลกเปลียน 

10) คณุยทุธพล ลาภละมลู , CFA 

      (ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

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

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 
 

- อดีตผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
หวัหนา้ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล สายงานบรหิารเงิน
ลงทนุ บล. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวมตราสารทนุ 

11) คณุอลิสา กมัพลพนัธ ์
 (ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา - ปรญิญาโท MBA major Finance , Drexel 
University 

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทนุสว่นบคุคล สายงานจดัการลงทนุ 
บล. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จาํกดั (มหาชน)  

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 

12) คณุภมิูพงษ ์ภมรบตุร 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท MSc Finance จฬุาลงกรณ ์
มหาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมเครอืงกล จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 

- อดีตเจา้หนา้ทีอาวโุส ฝ่ายบรหิารสนิทรพัย ์
บมจ. ผลิตไฟฟ้า 
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 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 

13) คณุณิชนนัทน ์จงสวสัดิ 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท Master of Management in Finance 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
- บลจ.เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 
- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการ Dealer บลจ.บวัหลวง จาํกดั 
- อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

- บรหิารจดัการกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล  
ทีมีนโยบายการลงทนุในตา่งประเทศ และ
สินทรพัยท์างเลือก 

- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 

14) คณุภทัรา คงอรรถการ 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาตร ีFinance and Banking 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- CFA Level 2 
 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 
- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทนุ APA Capital 
- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารตา่งประเทศ 
บลจ. ธนชาต/ ฝ่ายลงทนุ 

- เจา้หนา้ที Investment Product Strategy 
ฝ่ายลงทนุ บลจ. ไทยพาณิชย ์

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนีตา่งประเทศและ 
FX บลจ. เอ็มเอฟซี 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

- บรหิารจดัการกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล  
ทีมีนโยบายการลงทนุในตา่งประเทศ และ
สินทรพัยท์างเลือก 

- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 
15) คณุสิทธิเดชน ์เอียวสกลุ, CFA 

(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 

 
- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- CFA Charterholder 
 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 
- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 
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- อดีตผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี  
บลจ.แอสเซท พลสั จาํกดั 

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี  
บลจ.แอสเซท พลสั จาํกดั 

- อดีตนกัวิเคราะหสิ์นเชือกลุม่ธุรกิจญีปุ่ น 
ในประเทศไทย ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั 
มหาชน 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ - บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารหนี 
- ลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้อตัราดอกเบียและ
อตัราแลกเปลียน 

16) คณุรสิา ศิรวิฒัน,์ CFA 

(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 

 
- ปรญิญาโท MSc. Sustainable Finance, Kedge 

Business School 
- ปรญิญาโท MBA (เกียรตินิยม), National 

Institute of Development Administration 
(NIDA) 

- ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(เกียรตินิยมอนัดบั2) 

- CFA Charterholder 
- ESG Investing Certificate 

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 
- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตนกัวิเคราะหก์ารลงทนุ   
บรษัิท อลิอนัซอ์ยธุยาประกนัชีวิต 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 

 
- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารหนี 
- ลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้เพือปอ้งกนั 
ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

- วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารทีจะลงทนุ 
 

 
2. รายชือผู้สนับสนุนการขายและร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน  
 ธนาคาร เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์:  0-2165-5555 

 ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 0-2359-0000  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์:  0-2217-8888 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์:  0-2658-8888 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์:  0-2659-7000, 0-2659-7384  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทยเอ็กซส์ปรงิ จาํกดั     โทรศพัท ์:  0-2695-5000 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั   โทรศพัท ์:  0-2857-7799 
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 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั   โทรศพัท ์:  0-2846-8649 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์:  0-2646-9650 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์:  0-2635-1718 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์:  0-2305-9559 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั      โทรศพัท ์:  0-2680-1111 

 บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จาํกดั    โทรศพัท ์: 0-2660-6677 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: - -  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์:  0-2658-5800 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: 0-2659-3456 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีพฒันสิน จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์:  0-2638-5000, 0-2287-6000 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์:  0-2684-8888 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอ็กซ ์จาํกดั     โทรศพัท ์:  0-2949-1000, 0-2949-1126-28 

 บรษัิท แรบบิท ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์:  0-2648-3600, 0-2648-3500 

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จาํกดั    โทรศพัท ์:  0-2680-5000 

 บรษัิท หลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์:  0-2205-7000 

 บรษัิท ฮวัเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั    โทรศพัท ์: 0-2223-2288  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี  (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์: 0-2862-9797 

 บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั   โทรศพัท ์:  0-2861-5508 

 บรษัิท เจนเนอราลี ประกนัชีวิต (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์:  1394 

 บรษัิท เอไอเอ จาํกดั      โทรศพัท ์: 1581 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดาโอ จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์:  0-2648-1111 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     โทรศพัท ์:  0-2009-8888 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์:  0-2618-1111 

 บรษัิท เอฟดบับลิวดี จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 0-2257-9999 

 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 0-2626-7777, 0-2626-7778 

 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: 1572 

 บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จาํกดั   โทรศพัท ์:  0-2026-6222 

 บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จาํกดั   โทรศพัท ์:  0-2026-5100 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์:  0-2796-0000, 0-2345-0000 

 บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์:  0-2274-9400, 0-2276-1025 

 บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั  โทรศพัท ์:  1240 

 บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จาํกดั   โทรศพัท:์ 02-061-9621 

 บรษัิท หลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จาํกดั        โทรศพัท:์ 02-430-6543 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั     โทรศพัท:์ 02 508 1567 
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 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไพน ์เวลท ์โซลชูนั จาํกดั    โทรศพัท:์ 02-095-8999 

 บรษัิท หลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 02-829-6600 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคเคพี ไดม ์จาํกดั    Email: contact@dime.co.th 

 บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: 02-777-8888 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั    โทรศพัท ์: 02-430-6543 
 
และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุทีบริษัทจดัการแต่งตงั รวมถึงช่องทางการบรกิารอืนทีบรษัิทจดัการกาํหนด 

เช่น บรกิารธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส ์อาทิ ช่องการบรกิารทางอินเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 
เวน้แตบ่รษัิทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอืน บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุ เพือเป็นลกูคา้ในความดแูลของ

บริษัทจดัการเพิมเติม ตงัแต่วนัทาํการทีบริษัทจดัการกาํหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทุนขา้งตน้ ในหนงัสือชี
ชวน หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือติดประกาศทีสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน และ/หรือ ตามวิธีการอืนใดทีบริษัท
จดัการกาํหนด ทงันี ผูถื้อหน่วยลงทนุทีไดเ้ปิดบญัชีกองทุนไวก้ับบริษัทจดัการก่อนหนา้วนัทีบริษัทจดัการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุเพิมเติม 
สามารถทาํธุรกรรมกบับรษัิทจดัการไดต้ามปกติ 

 
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน   
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 
โทรศพัท ์0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9807-9 
 

4. ผู้ด ูแลผลประโยชน  ์  
ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)   ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน ์
โทรศพัท ์02-296-2833 
ทงันี นอกจากผูด้แูลผลประโยชน ์มีหนา้ทีตามทีกาํหนดในสญัญาแตง่ตงัแลว้ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ทีตามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 

 
5. รายชือผู้สอบบัญชี 
นายอนสุรณ ์เกียรติกงัวาฬไกล  นางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล  นายสาธิต เกียรติกงัวาฬไกล และนาย ประสิทธิพร เกษามา 
บรษัิท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั  
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 
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ข ้อมูลอ ืน  ๆ  ทเีกียวข ้องกับกองทุนรวม 
1. ข ้อกาํหนดการซ ือ  ขายคืน  และสับเปลียนหน่วยลงทุน 
ผูล้งทนุสามารถสงัซือ ขายคืน และสบัเปลียนหน่วยลงทนุได ้ผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุทีบรษัิทจดัการแตง่ตงั 
ตามรายชือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ ในหวัขอ้ “บคุคลทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทนุรวม” ในหนงัสือชี
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมนี รวมถึงช่องทางการบรกิารอืนทีบรษัิทจดัการกาํหนด 

 
บริษัทจัดการจะเป็นผูด้าํเนินการตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (และทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) ในส่วนทีเกียวขอ้งกับ
กองทนุรวม (ถา้มี)  ทงันี เวน้แตบ่รษัิทจดัการจะกาํหนดเป็นอย่างอืน 
 
ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ทีบริษัทไดแ้จ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection 

ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ หรอืตามสดัสว่นอืนทีจะมีการกาํหนด
หรือแกไ้ขเปลียนแปลงตามหลกัเกณฑข์องกองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรอืหน่วยงานทีมีอาํนาจประกาศกาํหนด ผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบและตกลงใหบ้รษัิทจดัการสามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถื้อ
หน่วยลงทนุใหแ้ก่กองทนุหลกั และ/หรือกองทนุต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบักองทนุ
หลกัหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอืบคุคลอืน รายละเอียดดงันี  
1. ชือ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ สถานทีเกิด ทีอยู่ ของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
2. บตัรประชาชน และ/หรอืหนงัสือเดินทาง ทีรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อหน่วย และ/หรอื รบัรองโดยโนตารพีบัลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการทาํความรูจ้ักตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีกองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่วยงานทีมีอาํนาจรอ้งขอ เพือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรมหลักทรพัยเ์ป็นช่องทางในการฟอกเงินและการ
สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย (AML) ตามขอ้กาํหนดของกองทนุหลกั  
4. ขอ้มลูอืนตามทีกองทนุหลกั และ/หรือกองทนุต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบักองทนุ
หลกัหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอืบคุคลอืน และ/หรอืหน่วยงานทีมีอาํนาจรอ้งขอ โดยทีผูถื้อหน่วยลงทนุ
รบัทราบนโยบายความเป็นส่วนตวัของบริษัท (Privacy Notice) ทีบริษัทไดแ้จง้ผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection และตกลงว่า
บริษัทจัดการจะนาํส่งขอ้มูลขา้งตน้และเอกสารอืนใด และ/หรือตามทีบริษัทจัดการรอ้งขอ ใหแ้ก่ กองทุนหลัก และ/หรือกองทุน
ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญัญา
ต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอืน และผูถื้อหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหาย หรือค่าใชจ้่าย หรือเงินอืนใดจากบริษัท
จัดการ รวมถึงใหค้วามยินยอมในการทีบริษัทจัดการจะนาํส่งขอ้มูลขา้งตน้และเอกสารอืนใด และ/หรือตามทีบริษัทจัดการรอ้งขอ 
ใหแ้ก่กองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกับกองทุนหลักหรือ
กองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบว่า มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของประเทศ
ปลายทางดงักลา่ว อาจไม่เพียงพอตามทีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลประกาศกาํหนด 

 
การเปิดบัญชีกองทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทนุ/ผูส้นใจลงทนุจะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการและ/หรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุไว ้เพือ
ประโยชนใ์นการติดต่อทาํรายการซือ หรือขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการ โดยผูจ้องซือ
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ตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ รวมถึงเอกสารอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัเปิดบญัชีกองทนุตามทีบรษัิท
จดัการกาํหนดอย่างถกูตอ้งและตามความจรงิพรอ้มทงัแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี 

ประเภทของผู้ถอืหน่วยลงทุน / 
ผู้สนใจลงทุน  

เอกสาร /หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี* 

กรณีบุคคลธรรมดา  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซงึลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
กรณีนิตบิ ุคคล  สาํเนาหนงัสือรบัรองทีกระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ซงึกรรมการผูมี้

อาํนาจไดล้งนามและประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) เพือรบัรอง
ความถกูตอ้งแลว้  
 ตวัอย่างลายมือชือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ/หรอื ผูมี้อาํนาจ
ลงนามแทนนิติบคุคลและเงือนไขการลงนาม  
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล 
ซงึลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
 หนังสือมอบอาํนาจในกรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้
เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามทีระบุในหนงัสือรบัรองทีกระทรวงพาณิชย์
ออกให ้ 

กรณีบัญชีร ่วม  
(ตังแ ต่  2 คนขึน ไป  แต่ไม่ เ กิน  4 
คน) 

สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน ซึงลงนามรับรองความถูกตอ้งของผู้ถือ
หน่วยลงทนุแตล่ะราย 

*  อาจรวมถึงเอกสารอืนใดทีบรษัิทจดัการกาํหนดเพิมเติมเพือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้ง
กาํหนด 
** การกาํหนดใหผู้ใ้ชส้ิทธิ และ/หรอืเงือนไขการลงนามในการใชส้ิทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีบรษัิทจดัการกาํหนด 

 
บริษัทจดัการกาํหนดใหผู้ใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุและเป็นผูมี้สิทธิทีจะไดร้บัเงินทีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินปันผล 
รวมถึงเงินทีไดจ้ากการขายคืนอตัโนมติั (ถา้มี) หรือเงินอืนใดจากหน่วยลงทนุ จะตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยทีมีชือในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน
เท่านนั ในกรณีทีมีผูถื้อหน่วยลงทนุตงัแต่ 2 รายถือหน่วยลงทนุรว่มกนั บรษัิทจดัการจะดาํเนินการจดแจง้ชือผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายนนั
เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ (แต่ทงันี บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนมุติัเปิดบญัชีรว่มขา้งตน้ไดไ้ม่เกิน 
4 ราย) ซึงในกรณีดงักล่าว บริษัทจดัการจะทาํการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล รวมถึงเงินทีไดจ้ากการขายคืนหน่วย
ลงทนุอตัโนมติั (ถา้มี) เขา้บญัชีเงินฝากตามทีผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายนนัไดแ้จง้ความประสงคไ์วแ้ก่บริษัทจดัการ ทงันี บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการอนมุติัการดาํเนินการตามทีเห็นสมควร และเป็นผูก้าํหนดขนัตอนและหลกัเกณฑข์องแต่ละกรณี รวมทงัการดาํเนินการ
พิสจูนท์ราบความมีตวัตนของลกูคา้เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง หากชือบญัชีเงินฝากไม่ตรงตามชือผู้
ถือหนว่ยลงทนุ  
สาํหรบัเงือนไขการลงนามในการใชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนนอกจากทีกล่าวขา้งตน้ บริษัทจดัการจะ
ถือเอาเงือนไขทีระบไุวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชีเป็นหลกั หรือใบคาํขอเปลียนแปลงขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เวน้แต่บรษัิทจดัการจะ
อนญุาตเป็นอย่างอืน  
 
หากขอ้มลูของชดุคาํขอเปิดบญัชีทีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนไดร้บัไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น อาจรวมถึงกรณีที
บรษัิทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือทราบถึงความไม่ชดัเจนหรือ  ไม่ครบถว้นของขอ้มลูดงักล่าวแลว้แต่
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ไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรือยืนยนัจากผูจ้องซือ บริษัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนขอสงวนสิทธิทีจะไม่ดาํเนินการเปิดบญัชี
กองทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ  
 
บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรบัปรุงเปลียนแปลงเอกสารประกอบการเปิดบญัชี หรือเอกสารอืนๆ ในการเปิดบญัชี โดยถือว่าไดร้บัมติ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนแลว้ โดยจะแสดงขอ้มลูทีเป็นปัจจุบนัเพือใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทนุทราบในหนงัสือชีชวนตาม
รอบปีบญัชีหรอืในเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้งกบักองทนุรวม  
 
เวน้แตบ่รษัิทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอืน บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุ เพือเป็นลกูคา้ในความดแูลของบรษัิท
จดัการเพิมเติม ตงัแต่วนัทาํการทีบริษัทจดัการกาํหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุขา้งตน้ ในหนงัสือชีชวน 
หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือติดประกาศทีสาํนักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืน และ/หรือ ตามวิธีการอืนใดทีบริษัท
จดัการกาํหนด ทงันี ผูถื้อหน่วยลงทนุทีไดเ้ปิดบญัชีกองทนุไวก้บับรษัิทจดัการก่อนหนา้วนัทีบรษัิทจดัการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุเพิมเติม 
สามารถทาํธุรกรรมกบับรษัิทจดัการไดต้ามปกติ 
 

 วิธ ีการขอร ับหนังสือช ีชวน  คําสังซ ือหน่วยลงทุน  คําขอเปิดบัญชีกองทุน  คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ ือการออม  และ
เอกสารอ ืนใดทเีกียวข ้องกับการลงทุน : 
ผูส้นใจลงทุน/ผูส้งัซือสามารถสงัซือหน่วยลงทุน ขอรบัหนงัสือชีชวน คาํสงัซือหน่วยลงทุน เอกสารอืนๆ ทีเกียวขอ้งกับการสงัซือหน่วย
ลงทนุตามทีบรษัิทจดัการกาํหนด รวมถึงชดุคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ (กรณียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุ) และเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการ
ลงทนุไดท้ีบรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนได ้ทกุวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุ ตงัแตเ่วลา 8.30 – 15.30 น.  
 
ทงันี ในการเปิดบญัชีกองทนุหรอืลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมเป็นครงัแรก บรษัิทจดัการจะจดัใหมี้คู่มือการลงทนุในกองทนุรวม
เพือการออมใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุน ซึงผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามเงือนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม 
เพือใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทนุ 
 

 ระยะเวลาในการสังซ ือ  ขายคืน  และสับเปลียนหน่วยลงทุน  
การสังซือหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุ/ผูส้นใจลงทนุสามารถสงัซือหน่วยลงทนุ ตามวิธีการทีบริษัทจดัการกาํหนดไดท้ีบริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการ
ขายหรือรบัซือคืน รวมถึงช่องทางบริการอืนทีบริษัทจดัการกาํหนดเพิมเติม ไดท้ ุกวันทาํการซ ือขายหน่วยลงทุน  ตังแต่เวลา 8.30 – 
15.30 น. 

 

ข ้อมูลเพมิเตมิสาํหร ับผู้ลงท ุนทลีงท ุนในหน่วยลงทุนชนิดเพอืการออม (KKP SG-AA-SSF) 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดการเสนอขายหรือปิดรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนเขา้หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเป็นการชวัคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมหมดสินไปหรือเปลียนแปลงไป และ/หรือเงือนไขการ
ลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมเพือใหไ้ดสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีเปลียนแปลงไป และ/หรือกรณีอืนใดเพือประโยชนโ์ดยรวมของผู้
ถือหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปิดเสนอขายหรือรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม
อีกครงัหลงัจากปิดรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชวัคราวหรอืถาวร 

 



 

                              กองทนุเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชนั  (KKP SG-AA FUND)                                           หนา้   42                            

การสังขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปิดรบัคาํสังขายคืน ในทุกวันท ําการซ ือขายหน่วยลงทุน  ตังแต่เวลา 8.30 – 15.30 น . ไดท้ีบริษัทจัดการ และ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ รวมถึงช่องทางบรกิารอืนทีบรษัิทจดัการกาํหนดเพิมเติม ทงันี บรษัิทจะดาํเนินการใหมี้การ
ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทนุ หรือราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ โดยชาํระเงินคืนใหต้ามทีผูถื้อหน่วย/ผูล้งทนุไดแ้จง้ความประสงคก์ารรบัเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ 

 

ข ้อมูลเพมิเตมิสาํหร ับผู้ลงท ุนทลีงท ุนในหน่วยลงทุนชนิดเพอืการออม (KKP SG-AA-SSF) 

หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑแ์ละ/หรือวิธีการที
หน่วยงานทีเกียวขอ้งกาํหนด หรือทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลง โดย ณ ขณะทีบรษัิทจดัการเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมครงั
แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้งไดก้าํหนดใหใ้ชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

การสับเปลียนหน่วยลงทุน 

กรณีหน่วยลงทุนชนิดทวัไป (KKP SG-AA) 

o กรณีสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า :  

 ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี (กรณีทีกองทนุนีเป็น “กองทนุปลายทาง”) ตามขอ้กาํหนดการสงัซือหน่วย
ลงทนุดงักลา่วขา้งตน้ 

o กรณีสับเปลียนหน่วยลงทุนออก :  

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี (กรณีทีกองทุนนีเป็น “กองทุนตน้ทาง”) ตามขอ้กาํหนดการสงัขายคืน
หน่วยลงทนุดงักลา่วขา้งตน้ 

 กรณีลงท ุนชนิดเพอืการออม (KKP SG-AA-SSF) 

o กรณีสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า :  

 ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี (กรณีทีกองทนุนีเป็น “กองทนุปลายทาง”) ตามขอ้กาํหนดการสงัซือหน่วย
ลงทนุดงักลา่วขา้งตน้ 

o กรณีสับเปลียนหน่วยลงทุนออก :  

 ในกรณีทีกองทุนนีเป็นกองทุนตน้ทาง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปิดรบัคาํสงัสบัเปลียนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ไปยงั
กองทนุรวมปลายทางทีเป็นกองทนุรวมเพือการออม/หน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใตก้ารจดัการและ/หรือกองทนุรวมเพือการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอืน เท่านัน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดาํเนินการ 
เป็นอย่างอืน 

บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิยงัไม่เปิดใหบ้รกิารสบัเปลียนระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนั  

ทงันี บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยทาํรายการสบัเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนั  รวมถึงสงวน
สิทธิทีจะเปลียนแปลง และ/หรือเพิมเติมเงือนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสบัเปลียนขา้งตน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยแลว้ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและผูส้นใจลงทนุทวัไปทราบ โดยจะจดัให้
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มีขอ้มลูเรอืงดงักลา่วทีสาํนกังานของบรษัิทจดัการ และ/หรอืสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์อง
บรษัิทจดัการ 

หมายเหต ุ: เนืองจากกองทนุมีการลงทนุในต่างประเทศบางส่วน ซงึวนัหยดุทาํการของกองทนุรวมต่างประเทศทีกองทนุไปลงทนุ อาจจะ
ไม่ตรงกบัวนัหยดุทาํการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาํสงัซือ/ขายคืน/สบัเปลียนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาใน
การชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วย/ผูล้งทนุ 

 
 ช่องทางการสังซ ือ  ขายคืน  และสับเปลียนหน่วยลงทุน  

- Internet 
- บรษัิทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน 
- การลงทนุแบบตอ่เนือง/สมาํเสมอ (เฉพาะการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครงัแรก) 
- ทางบรกิาร/วิธีการอืนใดทีบรษัิทจดัการอาจกาํหนดเพิมเติม  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกับช่องทางบริการ/วิธีการอืนใดดังกล่าวข้างต้น ซึงจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เงือนไขและวิธีการทีบริษัทจัดการกาํหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ เพือเป็นการอาํนวยความสะดวก/เพิมประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแก่ผูส้นใจลงทนุ/ผูจ้องซือ ทงันี 
บริษัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ส้นใจลงทุน/ผูจ้องซือทราบล่วงหนา้ก่อนการเริมใหบ้ริการ โดยจดัใหมี้ขอ้มลูเรืองดงักล่าวที
สาํนกังานของบรษัิทจดัการ หรอืสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ  
 

▪    วิธ ีการสังซ ือ  ขายคืน  และ/หร ือสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางตา่ง ๆ  และรายละเอ ียดอ ืน  ๆ  ทเีกียวข ้อง  
(1) บร ิษัทจัดการ  และผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ือคืน : 
การสังซือหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายครังแรก: 
ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีชวน ใบคาํสงัซือหน่วยลงทนุและใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดไดท้ีทาํการทกุแห่งของบริษัทจดัการ
และ ณ สถานทีติดตอ่ทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 
 

- การขายหน่วยลงทุนครังแรก  
บริษัทจัดการจะจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนให้สถาบันและประชาชนทัวไป ในราคาหน่วยลงทุนละ 10.00 บาท บวกด้วย
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) โดยจะดาํเนินการเสนอขายเอง หรอืเสนอขายผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ  
 

- การสังซือหน่วยลงทุน  

ในการเสนอขายครงัแรกผูส้งัซือตอ้งสงัซืออย่างตาํ 50,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดในแบบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดและใบคาํสงัซือ
หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน และยืนเอกสารทงัหมดพรอ้มเงินค่าซือหน่วยลงทนุเต็มจาํนวนทีบรษัิทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอื
รบัซือคืน โดยบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืนทีรบัคาํสงัซือจะส่งมอบหลกัฐานการรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุน ใหแ้ก่ผู้
สงัซือไวเ้ป็นหลกัฐาน  
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ทงันี ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถส่งคาํสงัซือหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสารได ้ซึงผูถื้อหน่วยลงทนุทีตอ้งการส่งคาํสงัซือหน่วยลงทนุผ่านทาง
โทรสาร จะตอ้งแสดงความจาํนงโดยการกรอกแบบฟอรม์คาํขอใชบ้ริการซือขายหน่วยลงทุนทางโทรสาร พรอ้มทังลงนามและแนบ
เอกสารหลกัฐานตามทีบริษัทจัดการกาํหนด และจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีบริษัทจัดการระบุไวใ้นคาํขอใชบ้ริการดงักล่าว และผูถื้อ
หน่วยลงทนุทีตกลงใชบ้รกิารซือขายหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสาร จะตอ้งยอมรบัและผกูพนัตามเงือนไขและวิธีการทีกาํหนดไวใ้นคาํขอใช้
บริการดงักล่าว และ/หรือ ทีจะแกไ้ขเพิมเติมเปลียนแปลงในอนาคต ซึงรวมถึงการยอมรบัความเสียงใดๆ ทีอาจเกิดขึนอนัเนืองมาจาก
ความขดัขอ้งของระบบ  
 
บริษัทจัดการอาจเพิมเติมวิธีการสงัซือหน่วยลงทุนโดยวิธีอืนๆ เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น 
วิธีการสงัซือหน่วยลงทนุผ่านทางเคาเตอรธ์นาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Telephone Banking) บริการธนาคาร
ทางอิเลก็ทรอนิกส ์(Internet Banking) เครอืงฝากถอนเงินอตัโนมติั (Automatic Teller Machine) หรอืวิธีการอืนใดอนัจะเป็นการอาํนวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าการเพิมเติมวิธีการสงัซือหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นการแกไ้ขเพิมเติมโครงการ 
ทงันี บรษัิทจดัการจะแจง้ถึงวิธีการสงัซือหน่วยลงทนุนนัๆ ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ สาํนกังานของบรษัิทจดัการ สถานทีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วย
ลงทุน และประกาศผ่านทาง website ของบริษัทจัดการ (ทังนี วิธีการสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดร้บัการอนุมัติจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้)  
 

- การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าสังซือหน่วยลงทุน  
ผูส้งัซือหน่วยลงทนุตอ้งชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทนุทีบรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน โดยชาํระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต ์
คาํสงัจ่ายเงินของธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบับรษัิทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนทีรบัคาํ
สงัซือเท่านนั  
บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรอืเพิมเติมบญัชีเพือการสงัซือหน่วยลงทนุ และบญัชีสงัซืออืนๆ ซงึบรษัิทจดัการจะแจง้ให้
ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิมเติมโครงการ  
ในกรณีทีชาํระดว้ยเช็ค ผูส้งัซือจะตอ้งลงวนัทีทีสงัซือและขีดครอ่มเฉพาะสงัจ่ายบญัชีจองซือของกองทนุ บญัชีกลางทีบริษัทจดัการเปิด
ขึนเพือการโอนเงินค่าซือหน่วยลงทุน หรือบัญชีอืนทีบริษัทจัดการเปิดขึน พรอ้มทังเขียนชือนามสกุล สถานทีติดต่อ และหมายเลข
โทรศพัท ์ลงบนดา้นหลงัของเช็คเพือความสะดวกในการติดต่อ หลงัจากทีผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนไดร้บัชาํระเงินค่าซือหน่วย
ลงทนุแลว้ ผูส้งัซือจะไดร้บัหลกัฐานการรบัคาํสงัซือหน่วยลงทนุเป็นหลกัฐานการชาํระเงิน  
 
ผูส้งัซือทีไดช้าํระคา่ซือหน่วยลงทนุแลว้ จะเพิกถอนการสงัซือหนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือหน่วยลงทนุไม่ได ้ 
 
บรษัิทจดัการ และ/หรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนจะนาํเงินค่าซือหน่วยลงทนุฝากเขา้บญัชีจองซือของกองทนุ บญัชีกลางทีบรษัิท
จดัการเปิดขึนเพือการโอนเงินค่าซือหน่วยลงทนุ หรือบญัชีอืนทีบรษัิทจดัการเปิดขึน สาํหรบัดอกเบียทีเกิดขนึ (ถา้มี) ทางบรษัิทจดัการจะ
ดาํเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ  
 

- การจัดสรรหน่วยลงทุน  
ในกรณีทีการเสนอขายครงัแรกมีผูส้งัซือไม่เกิน 100 ลา้นหน่วย ผูส้งัซือทกุคนจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุตามจาํนวนทีสงัซือ ในกรณี
ทีการเสนอขายครงัแรกมีผูส้งัซือเกินกว่าจาํนวนทีเสนอขาย บริษัทจดัการอาจดาํเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของ
บรษัิทจดัการ โดยใชห้ลกัการสงัซือก่อนไดก่้อน ตามวนัทีไดร้บัใบคาํสงัซือพรอ้มเงินคา่ซือหน่วยลงทนุเต็มจาํนวน  
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ในกรณีทีการเสนอขาย มีผูส้ังซือเกิน 100 ลา้นหน่วย (1,000 ลา้นบาท) บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุน เกินจาํนวนทุนจด
ทะเบียนของโครงการไดไ้ม่เกิน 150 ลา้นบาท  
 
ในกรณีทีการสงัซือพรอ้มกนั บรษัิทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนเงินทีสงัซือเขา้มา  
 
ทงันี การจดัสรรสิทธิในการสงัซือหน่วยลงทนุดงักล่าว ใหอ้ยู่ในดลุพินิจของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการ
รบัคาํสงัซือใดๆ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนก็ได ้ในกรณีทีบรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสงัซือดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุ
ของกองทนุรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือต่อชือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษัิทจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้  
 

- การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน  
ในกรณีทีบรษัิทจดัการตอ้งยติุโครงการหลงัจากสินสดุระยะเวลาเสนอขายครงัแรก เนืองจากไม่สามารถขายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชน
ไดถึ้ง 35 ราย บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนั นบัตงัแต่วนัถดัจากวนัสินสดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุดงักล่าว และจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทนุและประโยชนใ์ดๆ ทีเกิดจากเงินทีไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทนุใหผู้้
สงัซือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนบัตงัแต่วนัถัดจากวนัสินสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครงัแรก ตามสดัส่วนของเงินค่าซือ
หน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในกาํหนดเวลาขา้งตน้ อนัเนืองมาจากความผิดพลาดของบริษัท
จดัการ บริษัทจดัการจะชาํระดอกเบียในอตัราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัตงัแต่วนัทีครบกาํหนดเวลา เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดร้บั
อนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหด้าํเนินโครงการตอ่ไปได ้ 
 
ในการคืนเงินคา่ซือหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะชาํระเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะสงัจ่ายในนามผูส้งัซือหน่วยลงทนุ  
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตามทีอยู่ทีระบไุวใ้นแบบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด 
 
การสังซือหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก: 
ผูส้นใจลงทุน/ผูส้งัซือสามารถสงัซือหน่วยลงทุน ขอรบัหนงัสือชีชวน คาํสงัซือหน่วยลงทุน เอกสารอืนๆ ทีเกียวขอ้งกับการสงัซือหน่วย
ลงทนุตามทีบรษัิทจดัการกาํหนด รวมถึงชดุคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ (กรณียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุ) และเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการ
ลงทนุไดท้ีบรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนได ้ทกุวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุ ตงัแตเ่วลา 8.30 – 15.30 น.  
 
ในกรณีทีวนัดงักล่าวขา้งตน้ตรงกับวนัหยุดทาํการ และ/หรือวนัทีสาํนกังานคณะกรรม การ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํนาจ
ตามกฎหมายทีเกียวขอ้งมีคาํสงัใหเ้ป็นวนัหยดุทาํการซือขาย แมอ้าจเป็นวนัทีบริษัทจดัการกาํหนด  ใหเ้ป็นวนัทาํการรบัคาํสงัซือหน่วย
ลงทนุ (วนัทาํการทีผูถื้อหน่วยลงทนุซือหน่วยลงทนุได)้ ก็ตาม บรษัิทจดัการจะเลือนการวนัทาํการเปิดขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทาํการถดัไป  
 
การสงัซือหน่วยลงทนุภายในเวลาทีกาํหนดขา้งตน้ของวนัทาํการซือขาย บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุทีคาํนวณไดเ้มือสินวนัทาํ
การซือขายหน่วยลงทนุนนัเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายและจาํนวนหน่วยลงทนุทีผูซ้ือจะไดร้บั  
 
หากผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดส้่งคาํสงัซือหน่วยลงทุนในระหว่างวนัและเวลาทีบริษัทจดัการเปิดรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนหรือทาํรายการซือ
หน่วยลงทนุนอกเหนือจากวนัและเวลาทีบรษัิทจดัการกาํหนด หรือการทาํรายการในวนัหยดุ บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิถือเป็นการสงัซือ
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หน่วยลงทุนในวนัทาํการซือขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีคาํนวณได ้ณ สินวนัทาํการซือขายถัดไป หรือปฏิเสธการรบัคาํสงัซือ
หน่วยลงทนุ และจะไม่ดาํเนินการซือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หรอืตามดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ  
 
อนงึ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงกาํหนดการในการสงัซือหน่วยลงทนุ หรือปรบัปรุง เพิมเติม วิธีการซือและการชาํระเงินค่าซือ
หน่วยลงทนุโดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ทงันี เพือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยจะประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 
และจดัใหมี้ขอ้มลูเรอืงดงักลา่วทีสาํนกังานของบรษัิทจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน  
 

- วิธีการซือและชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน:  
(1) เมือผูส้งัซือสามารถสงัซือหน่วยลงทนุไดโ้ดยจะตอ้งจองซือเป็นจาํนวนเงินไม่ตาํกว่ามลูค่าการสงัซือขนัตาํตามทีบรษัิทจดัการกาํหนด 
เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน ในการสังซือแต่ละครงั ผูส้ังซือตอ้งกรอกคาํสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอืนๆ ที
เกียวขอ้งกับการสงัซือหน่วยลงทุนตามทีบริษัทจดัการกาํหนด รวมถึงชุดคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (กรณียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุน) และ
เอกสารประกอบการเปิดบญัชี โดยผูส้งัซือสามารถชาํระเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุไดต้ามวิธีการทีบรษัิทจดัการกาํหนด เช่น การชาํระเป็น
เงินสด บตัรเครดิต เงินโอน คาํสงัหกับญัชี เช็ค หรอืดราฟต ์ของธนาคารทีสามารถเรยีกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบัสาํนกังานบรษัิท
จดัการ และ/หรอืสาํนกังานของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนทีรบัคาํสงัซือ เป็นตน้ โดยเช็ค หรอืดราฟต ์จะตอ้งลงวนัทีทีสงัซือ และขีด
ครอ่มเฉพาะสงัจ่ายในนามบญัชีจองซือหน่วยลงทนุทีบริษัทจดัการกาํหนด ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลง หรือแกไ้ข
เพิมเติมบญัชีจองซือหน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
(ก)ในกรณีทีผูส้งัซือชาํระเงินค่าจองซือหน่วยลงทนุเป็นเช็คต่างสาํนกัหกับญัชี หรอื ดราฟตท์ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้(Good Fund) ใน
วนัทาํการซือขายถดัจากวนัทีสงัซือ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะถือว่าผูส้งัซือทาํการสงัซือหน่วยลงทนุในวนัทาํการซือขายทีเรียกเก็บ
เงินไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุทีคาํนวณได ้ณ สินวนัทาํการทีเรยีกเก็บเงินได ้ 
(ข) ในกรณีทีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต ์บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการยกเลิกรายการสงัซือนนัและ
แจง้ใหผู้ส้งัซือทราบทางโทรศพัท ์ 
 
(2) เมือเจา้หน้าทีของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืนตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนของเอกสารอืนๆ ที
เกียวขอ้งกับการสงัซือหน่วยลงทุนตามทีบริษัทจดัการกาํหนด รวมถึงชุดคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (กรณียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุน) แลว้ 
และหลงัจากทีไดร้บัชาํระเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุจากผูส้งัซือแลว้ บรษัิทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนจะมอบสาํเนาคาํขอ
เปิดบญัชีกองทุนและสาํเนาคาํสงัซือหน่วยลงทุนดงักล่าวแก่ผูส้งัซือเป็นหลกัฐานต่อไป ทังนี การสงัซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเมือ
บริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าจองซือหน่วยลงทนุเต็มจาํนวนแลว้ ทงันี สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึนหลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือหน่วยลงทนุของผูส้งัซือในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านนั  
 
(3) ผูถื้อหน่วยลงทนุทีถือหน่วยลงทนุของกองทนุอืนภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจดัการสามารถสงัซือหน่วยลงทนุของกองทนุนีไดโ้ดยนาํ
เงินบางส่วนหรือทงัหมดทีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินทีไดร้บัจากการเลิกกองทนุของกองทนุรวมอืนภายใตก้ารบรหิารจดัการ
ของบรษัิทจดัการเพือชาํระเป็นคา่ซือหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลียนมายงักองทนุนีได ้ 
 
(4) ผูส้งัซือทีไดช้าํระเงินค่าจองซือหน่วยลงทนุแลว้จะเพิกถอนการจองซือหน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าจองซือไม่ได ้เวน้แต่บรษัิทจดัการ
จะอนญุาตเป็นอย่างอืน ทงันี ขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ  
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(5) ในกรณีทีผูส้งัซือไดส้่งคาํสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารหลักฐานอืนใดตามทีบริษัทจัดการกาํหนด ของผูส้งัซือพรอ้มรบัรอง
สาํเนาถูกตอ้ง (ถา้มี) ใหแ้ก่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสท์ีสามารถ
ยืนยนัแหล่งทีมาได ้ผูส้งัซือตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทกุฉบบัใหแ้ก่บรษัิทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนภายใน 7 วนั นบัแต่
วนัทีมีการสง่คาํสงัซือทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ืนนนั ทงันี หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารที
ไดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกัน หรือบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบริษัทจดัการ
หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนไดด้าํเนินการตามขอ้มลูทีไดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ืนนนัแลว้ บรษัิทจดัการ
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนจะถือว่าผูส้งัซือไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนในการ
ดาํเนินการตามขอ้มลูทีไดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ืนนนัแลว้  
หากขอ้มลูในการสงัซือหน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้งกับการสงัซือหน่วยลงทุน ทีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือคืนไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และ/หรอืกรณีทีบรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนไดแ้จง้ใหผู้ส้งัซือ/ผูถื้อ
หน่วยลงทนุทราบถึงความไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มลูดงักล่าวแลว้ แต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรือยืนยนัจากผูส้งัซือ รวมถึงกรณีทีผู้
สงัซือทียงัไม่กรอกเอกสารตามทีบริษัทจัดการกาํหนด และ/หรือ ยงัไม่กรอกแบบสอบถามเพือประเมินระดบัความเสียงของการลงทุน
ตามทีบรษัิทจดัการ และ/หรือสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. กาํหนด บรษัิทจดัการและผูส้นบัสนนุ
การขายหรอืรบัซือคืนขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัคาํสงัซือหน่วยลงทนุ และจะไม่ดาํเนินการหรอืทาํรายการสงัซือหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้งัซือ  

 
-  ราคาขายหน่วยลงทุน:  
บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุทีคาํนวณได ้ณ สินวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุน (วนัทาํรายการซือหน่วยลงทนุ) นนัเป็นเกณฑใ์น
การคาํนวณราคาขายและจาํนวนหน่วยลงทนุทีผูส้งัซือจะไดร้บั โดยราคาขายหน่วยลงทนุ จะคาํนวณจากมลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สินวนัทาํ
การซือขายหรือวนัทาํการซือหน่วยลงทนุนนั บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ซึงบริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทนุตามทีระบไุวใ้นหวัขอ้/เรอืง “คา่ธรรมเนียมทีเรยีกเก็บจากผูส้งัซือหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ" เวน้แตใ่นกรณีทีไม่สามารถนาํ
คา่สงัซือหน่วยลงทนุเขา้บญัชีจองซือหน่วยลงทนุได ้ 
อนงึ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 

-  การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผูสั้งซือ:  
(1) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้งัซือตามจาํนวนเงินทีสงัซือหน่วยลงทนุและไดร้บัชาํระเงินเต็มจาํนวนแลว้ โดยคาํนวณ
จากจาํนวนเงินทีสงัซือหน่วยลงทุนและไดร้บัชาํระเงินเต็มจาํนวนดงักล่าว หารดว้ย ราคาขายหน่วยลงทุนโดยใชห้ลกัการคาํนวณ ตาม
หวัขอ้ /เรอืง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” เวน้แตใ่นกรณีทีการสงัซือหน่วยลงทนุนนัมีผลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจาํนวนหน่วย
ลงทนุทีจดทะเบียนไวก้บัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
บรษัิทจดัการอาจผ่อนผนัหรอืยกเวน้การยืนเอกสารประกอบการสงัซือหน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ  
 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้งัซือหน่วยลงทนุ โดยใชห้ลกัการจดัสรร “สงัซือก่อน ไดก่้อน” (First Come First Serve) โดย
ขอ้มลูการสงัซือในลาํดบัก่อนหรือหลงันนั ใหพ้ิจารณาจากวนัทีบรษัิทจดัการไดร้บัคาํสงัซือและทาํรายการซือหน่วยลงทนุดงักล่าวเขา้ใน
ระบบของบริษัทจดัการ โดยผูส้งัซือหน่วยลงทุนจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุตามจาํนวนทีไดส้งัซือภายหลงัจากทีบริษัทจดัการไดร้บั
ชาํระเงินคา่สงัซือหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีกาํหนดไวเ้ต็มจาํนวนและครบถว้นแลว้  
ทงันี ในกรณีทีมีการสงัซือหน่วยลงทุนพรอ้มกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
สงัซือหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทนุทีสงัซือและทีสามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูส้งัซือได ้(Pro Rata)  
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บริษัทจดัการสงวนสิทธิทีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทงัหมดก็ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และ
บรษัิทจดัการจะคืนเงินคา่สงัซือหน่วยลงทนุในส่วนทีไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ พรอ้มดอกเบีย (ถา้มี) ใหผู้ส้งัซือตามวิธีการรบัเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทนุทีผูส้งัซือระบไุวใ้นการเปิดบญัชีกองทนุ หรอืในใบคาํขอเปลียนแปลงขอ้มลู (ถา้มี)  
(2) ในกรณีทีจาํนวนเงินทีระบุในคาํสงัซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจาํนวนเงินทีสงัซือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะจัดสรร
หน่วยลงทนุใหต้ามจาํนวนเงินทีบรษัิทจดัการไดร้บัชาํระเงินคา่สงัซือหน่วยลงทนุจรงิหรอืเขา้บญัชีตามทีบรษัิทจดัการกาํหนดเป็นเกณฑ ์ 
 
(3) กรณีทีผูส้งัซือชาํระเงินค่าสงัซือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์ภายในเวลาทีกาํหนดของวนัทาํการซือขาย ใหถื้อว่าเป็นการสงัซือ
หน่วยลงทนุในวนัทาํการซือขายนนั บรษัิทจดัการจะดาํเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุใหต้ามราคาขายหน่วยลงทนุตามหลกัการคาํนวณตาม
หวัขอ้/เรือง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” สาํหรบักรณีทีชาํระเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุดว้ยวิธีเดียวกนันีภายหลงัเวลาทีกาํหนด หรือในวนัหยดุ
ทาํการซือขาย ใหถื้อวา่เป็นการสงัซือหน่วยลงทนุในวนัทาํการซือขายถดัไป  
 
(4)ในกรณีทีผูส้งัซือชาํระเงินค่าจองซือหน่วยลงทนุเป็นเช็คต่างสาํนกัหกับญัชี หรือ ดราฟตท์ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้(Good Fund) ใน
วนัทาํการซือขายถดัจากวนัทีสงัซือ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะถือว่าผูส้งัซือทาํการสงัซือหน่วยลงทนุในวนัทาํการซือขายทีเรียกเก็บ
เงินไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุทีคาํนวณได ้ณ สินวนัทาํการทีเรยีกเก็บเงินได ้ 
 
(5) ในกรณีทีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต ์บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการยกเลิกรายการสงัซือนนัและ
แจง้ใหผู้ส้งัซือทราบทางโทรศพัท ์ 
 

- การเพิมจํานวนหน่วยลงทุนให้กับผูสั้งซือ:  

บรษัิทจดัการจะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุดาํเนินการเพิมจาํนวนหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้งัซือ ในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการซือ
ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวนนั โดยใชห้ลกัการคาํนวณตามหวัขอ้/เรือง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” และหวัขอ้/ เรือง “การจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหก้บัผูส้งัซือ” เวน้แตเ่ขา้ข่ายกรณีตามหวัขอ้/เรอืง “การไม่ขายไม่รบัซือคืนไม่สบัเปลียนหน่วยลงทนุตามสงั”  

 

-  การคืนเงินค่าสังซือหน่วยลงทุน  

ในกรณีทีผูส้งัซือและจาํนวนหน่วยลงทนุทีผูส้งัซือรวมกนัเกินจาํนวนหน่วยลงทนุทีบรษัิทจดัการไดจ้ดทะเบียนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไว ้บรษัิทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสงัซือก่อนไดก่้อน และหากมีการสงัซือพรอ้มกนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอ
ตอ่การจดัสรร บรษัิทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่ตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทนุทีผูส้งัซือแต่ละรายสงัซือเขา้มา (Pro 
Rate) ทงันี บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วน หรือทงัหมดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสงัซือหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มดอกเบีย (ถา้มี) ใหผู้ส้งัซือตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุทีผูส้งัซือระบไุวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายใน 15 วนันบัตงัแตว่นัทีสงัซือหน่วยลงทนุ  
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- ข้อจํากัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน:  

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสงัซือหน่วยลงทุนทีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจดัการกองทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาจากมลูค่าการสงัซือหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลกั ทงันี เพือรกัษาผลประโยชน์
สงูสดุของกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุทีถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้เป็นสาํคญั  

(2) บรษัิทจดัการอาจหยดุรบัคาํสงัซือหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราวได ้เมือบรษัิทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าในบางสถานการณห์ากมีการ
รบัคาํสงัซือหน่วยลงทนุต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจดัการกองทนุ และ/หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
และ/หรือต่อกองทนุ โดยบรษัิทจดัการจะประกาศเกียวกบัการหยดุรบัคาํสงัซือหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราว และกาํหนดการเปิดรบัคาํสงั
ซือหน่วยลงทุนไดต้ามปกติ ใหผู้ล้งทุน/ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ และจัดใหมี้ขอ้มูลเรืองดังกล่าวทีสาํนักงานของบริษัทจัดการ 
สาํนกังานของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน และ/หรอืประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ  

 

- ข้อกําหนดอืน  ๆ:  
1. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงกาํหนดการในการสงัซือหน่วยลงทนุ หรือปรบัปรุง เพิมเติม วิธีการซือและการชาํระเงินค่า
สงัซือหน่วยลงทนุ โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทงันี เพือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยจะทาํการจดั
ใหมี้ขอ้มลูเรอืงดงักลา่วอย่างนอ้ย 7 วนัทาํการทีสาํนกังานของบรษัิทจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี)  

2. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยดุการเสนอขายหรือปิดรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม เป็นการชวัคราวหรอื
ถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมหมดสินไปหรือเปลียนแปลงไป และ/หรือเงือนไขการ
ลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมเพือใหไ้ดสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีเปลียนแปลงไป และ/หรือกรณีอืนใดเพือประโยชนโ์ดยรวมของผู้
ถือหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปิดเสนอขายหรือรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม
อีกครงัหลงัจากปิดรบัคาํสงัซอื/สบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชวัคราวหรอืถาวร 

 
-  การสังซือหน่วยลงทุน : 

 
การสังขายคืนหน่วยลงทุน:  

- รับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 
(ก) ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสงัขายคืนหน่วยลงทนุไดท้ีบรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) ตามวนัและเวลาใน
หวัขอ้/เรอืง “ระยะเวลาในการรบัซือคืนและรายละเอียดระยะเวลาในการรบัซือคืน” โดยผูถื้อหน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดตา่ง ๆ ใน
คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการขายคืนหน่วยลงทนุตามทีบรษัิทจดัการกาํหนด ใหถ้กูตอ้งครบถว้น
ชดัเจน พรอ้มทงัระบมุลูคา่/จาํนวนหน่วยลงทนุทีตอ้งการขายคืน ทงันี ตอ้งไม่ตาํกวา่มลูคา่/จาํนวนหน่วยลงทนุขนัตาํของการขายคืนที
บรษัิทจดักาํหนด เวน้แตบ่รษัิทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอืน เมือเจา้หนา้ทีตรวจสอบคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุวา่ถกูตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที
จะสง่มอบสาํเนาคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทีสงัขายคืนหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่ไป 
 
หากวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วขา้งตน้เป็นวนัหยดุทาํการซือขายหน่วยลงทนุใหถื้อวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุถดัไปเป็น
วนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทนุแทน  
 
(ข) ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสงัขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจาํนวนหน่วยหรอืจาํนวนบาทได ้ในกรณีทีจาํนวนหน่วยลงทนุทีผูถื้อหน่วยลงทนุ
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ตอ้งการขายคืนมากกวา่จาํนวนหน่วยลงทนุทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะถือวา่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุทงัหมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนนั รวมถึงในกรณีทีผู้
ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทนุแลว้ทาํใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีหรอืจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่มลูคา่หน่วย
ลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํหรือจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํตามทีกาํหนดไว ้บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการขายคืน
หน่วยลงทนุทงัจาํนวน  
 
(ค) เมือผูถื้อหน่วยลงทนุมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ผูส้งัขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสงั
ขายคืนนนัไดเ้สรจ็สินสมบรูณแ์ลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน ทงันี ขึนอยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ  
 
(ง) บรษัิทจดัการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสินวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทนุนนัเป็นเกณฑค์าํนวณราคารบัซือคืนและจาํนวนหน่วย
ลงทนุทีจะไดร้บั โดยราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุจะคาํนวณจากมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สินวนัทาํรายการรบัซือคืนหน่วยลงทนุนนั หกัดว้ย 
คา่ธรรมเนียมในการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) โดยบรษัิทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุตามทีระบไุวใ้นหวัขอ้ 
“คา่ธรรมเนียมทีเรยีกเก็บจากผูส้งัซือหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ" ทงันี มลูคา่หน่วยลงทนุและราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วจะตอ้งไดร้บั
การรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(จ) ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทนุสง่คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ และเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหน่วยลงทนุทีสงัขายคืนหน่วยลงทนุนนัพรอ้ม
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (ถา้มี) ใหแ้ก่บรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี
สามารถยืนยนัแหลง่ทีมาได ้ผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงสง่ตน้ฉบบัเอกสารทกุฉบบัใหแ้ก่บรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน
ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัทีมีการส่งคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ืนนนั ทงันี หากปรากฎใน
ภายหลงัวา่ ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรอืบรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน
ไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนไดด้าํเนินการตามขอ้มลูทีไดร้บัทางโทรสารและ/หรอื
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ืนนนัแลว้ บรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดใ้หค้วามเห็นชอบกบั
บรษัิทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนในการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ืนนนั
แลว้  
 
หากขอ้มลูในการสงัขายคืนหน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ทีบรษัิทจดัการ หรอื
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และ/หรอืกรณีทีบรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนได้
แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบถึงความไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นของขอ้มลูดงักล่าวแลว้แตไ่ม่ไดร้บัการแกไ้ข หรอืยืนยนัจากผูถื้อหน่วย
ลงทนุ รวมถึง บรษัิทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุรวมถึงจะไม่ดาํเนินการ
หรอืทาํรายการรบัซือคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 

-  วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน:  
 

(1) โอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถแจง้หรือระบใุหโ้อนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุในใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ 
หรอืใบคาํขอเปลียนแปลงขอ้มลู (ถา้มี) โดยบรษัิทจดัการจะดาํเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทาํการนบัแตว่นั
คาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ ทงันี ในการรบัเงินคา่ขายคืนหน่วย
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ลงทนุโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากนี ถา้หากบรษัิทจดัการไม่สามารถโอนเงินเขา้บญัชีทีผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้จง้หรอืระบไุวไ้ม่วา่ดว้ย
กรณีใดๆ บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะดาํเนินการออกเช็คขีดครอ่มคา่ขายคืนหน่วยลงทนุสงัจ่ายผูถื้อหน่วยลงทนุและจดัสง่ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตามทีอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ  
(2) รบัเช็คทางไปรษณีย ์ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจแจง้หรอืระบใุหบ้รษัิทจดัการดาํเนินการออกเช็คขีดครอ่มคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรบัเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตามชือและทีอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุซงึบรษัิทจดัการจะนาํสง่เช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 5 วนัทาํการนบัแตว่นั
คาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ  
(3) รบัเช็คดว้ยตนเองทีบรษัิทจดัการ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจแจง้หรอืระบใุหบ้รษัิทจดัการดาํเนินการออกเช็คขีดครอ่มคา่ขายคืนหน่วยลงทนุและรบัเช็คดว้ยตนเองทีสาํนกังาน
ของบรษัิทจดัการ ซงึสามารถรบัไดภ้ายใน 5 วนัทาํการนบัแตว่นัคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
หรอืราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ  
 

-  ข้อกําหนดเพิมเติม:  
1) บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงกาํหนดการในการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ หรอืปรบัปรุง เพิมเติม วิธีการขายคืน ระยะเวลา
ในการขายคืนและการรบัเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ ทงันี บรษัิทจดัการจะจดัใหมี้ขอ้มลู
เรอืงดงักลา่วทีสาํนกังานของบรษัิทจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี)  
2) บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสงัขายคืนหน่วยลงทนุทีอาจสง่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพของการบรหิารและจดัการกองทนุ 
โดยบรษัิทจดัการจะพิจารณาจากมลูคา่การสงัขายคืนหน่วยลงทนุและ/หรอืระยะเวลา/ความถีของการสงัขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
ทงันี เพือรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุทีถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้เป็นสาํคญั  
3) บรษัิทจดัการอาจหยดุรบัคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราวได ้เมือบรษัิทจดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่ในบางสถานการณห์ากมี
การรบัคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุตอ่ไปตามปกติ อาจสง่ผลกระทบหรอืความเสียหายตอ่การบรหิารจดัการกองทนุ และ/หรอืตอ่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุ และ/หรอืตอ่กองทนุ โดยบรษัิทจดัการจะประกาศเกียวกบัการหยดุรบัคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราว และกาํหนดการ
เปิดรบัคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามปกติ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั และจดัใหมี้ขอ้มลูเรอืงดงักลา่วที
สาํนกังานของบรษัิทจดัการ สาํนกังานของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน และ/หรอืประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ  
4) หลกัการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอืหลกัเกณฑแ์ละ/หรอืวิธีการที
หน่วยงานทีเกียวขอ้งกาํหนด หรือทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลง โดย ณ ขณะทีบรษัิทจดัการเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมครงั
แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้งไดก้าํหนดใหใ้ชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 
 
การสับเปลียนหน่วยลงทุน :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุไดท้ีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ไดต้ามวิธีการทีบริษัท
จดัการกาํหนด โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการเท่านนั  
 
บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิยงัไม่เปิดใหบ้รกิารสบัเปลียนระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนั  
สาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม บริษัทจัดการจะเปิดรบัคาํสงัสบัเปลียนเขา้หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (กองทุนนีเป็นกองทุน
ปลายทาง)  
ทงันี ในกรณีทีกองทนุนีเป็นกองทนุตน้ทาง บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิเปิดรบัคาํสงัสบัเปลียนออกจากหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม ไปยงั
กองทนุรวมปลายทางทีเป็นกองทนุรวมเพือการออม/หน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใตก้ารจดัการและ/หรือกองทนุรวมเพือการออม/
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หน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจดัการอืน เท่านนั เวน้แต่บรษัิทจดัการจะอนญุาตหรือใหด้าํเนินการเป็นอย่าง
อืน  
 
ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยทาํรายการสบัเปลียนขา้งตน้ รวมถึงสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงและ/หรือเพิมเติม
เงือนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสบัเปลียนขา้งตน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ข
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูส้นใจลงทุนทวัไปทราบ โดยจะจดัใหมี้ขอ้มูลเรืองดงักล่าวทีสาํนักงานของ
บรษัิทจดัการ และ/หรอืสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ  
 
“การสบัเปลียนหน่วยลงทนุ” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนงึ (กองทนุตน้ทาง) เพือซือหน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุ
หนึง (กองทนุปลายทาง) ตามเงือนไขทีระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม โดยบรษัิทจดัการจะดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทุนตน้ทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แลว้นาํไปชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง  
 

- วิธีการในการสับเปลียนหน่วยลงทุน:  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการไดท้ีบรษัิทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุ
การขายและรบัซือคืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอืนใดตามทีบรษัิทจดัการกาํหนดเพิมเติม ตามวนัและเวลาในหวัขอ้เรือง “วนัและ
เวลาในการสบัเปลียนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุน ระบุชือกองทุนตน้ทาง ระบุจาํนวนเงิน
หรือจาํนวนหน่วยลงทุนทีจะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชือกองทุนปลายทางทีตอ้งการสบัเปลียน ตามทีบริษัทจดัการกาํหนดให้
ถกูตอ้งครบถว้นชดัเจน และนาํไปยืนกบับรษัิทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ ซงึบรษัิทจดัการหรือผูส้นบัสนนุ
การขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการรบัคาํสงัสบัเปลียนกองทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสงัสบัเปลียนนนัไดเ้สรจ็สินสมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงันี 
ขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ  
 
ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทนุส่งคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ และเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหน่วยลงทนุทีสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุนนั ใหแ้ก่
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสท์ีสามารถยืนยนัแหล่งทีมาได ้ผูถื้อหน่วย
ลงทนุตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทกุฉบบัใหแ้ก่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีมีการส่ง
คาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ืนนนั ทงันี หากปรากฎในภายหลงัว่า ขอ้ความหรือขอ้มลูตาม
เอกสารทีไดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรือบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบัและบรษัิท
จดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนไดด้าํเนินการตามขอ้มลูทีไดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ืนนนัแลว้ บรษัิท
จดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดใ้หค้วามเห็นชอบกบับรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบั
ซือคืนในการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ืนนนัแลว้  
 
หากขอ้มลูในการสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ ทีบริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และ/หรอืกรณีทีบรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนไดแ้จง้
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบถึงความไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มลูดงักล่าวแลว้แต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรือยืนยนัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 
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บริษัทจัดการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดาํเนินการหรือทาํ
รายการรบัสบัเปลียนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
(1) กรณีกองทนุนีเป็นกองทนุตน้ทาง  
(ก) ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี (กองทุนตน้ทาง) หรือเรียกว่า “การสบัเปลียนหน่วย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนาํเงินบางส่วนหรือทังหมดทีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินทีไดจ้ากการเลิกกองทุนนี 
ภายหลงัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT FEE) (ถา้มี) เพือนาํไปชาํระคา่ซือหน่วยลงทนุของกองทนุ 
อืน ๆ ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษัิทจดัการ (กองทนุปลายทาง) สามารถสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ ไดใ้นระหวา่งวนัและเวลาทีบรษัิท
จดัการเปิดรบัคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ซงึเป็นไปตามเงือนไขทีระบไุวใ้นหวัขอ้/เรือง “การรบัซือคืนหน่วยลงทนุ” และ/หรือวนัและเวลาที
บรษัิทจดัการอาจกาํหนดเพิมเติม  
(ข) ในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุดว้ยจาํนวนทีเป็นไปตามมลูค่าขนั
ตาํ/จาํนวนหน่วยลงทุนขนัตาํของการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนี ซึงเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นขอ้ “การรบัซือคืนหน่วยลงทุน” 
เวน้แตบ่รษัิทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอืน  
 
(ค) ในกรณีทีจาํนวนหน่วยลงทนุทีผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการสบัเปลียนตามใบคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุนนัมากกวา่จาํนวนหน่วยลงทนุ
หรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางทีปรากฎอยู่ในรายการทีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วย
ลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลียนหน่วยลงทนุทงัหมดเท่าทีปรากฎอยู่ในรายการทีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนนั  
อย่างไรก็ตาม หากจาํนวนเงินทีคาํนวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอทีจะนาํไปซือหน่วยลงทุนขนัตาํตามขอ้กาํหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่นาํเงินไปซือหน่วยลงทนุตามทีระบุไว ้โดยจะชาํระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยตามวิธีการทีผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่า
หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ  
 
(ง) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT 
FEE) (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทีประสงคจ์ะขายคืนหรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพือนาํไปชาํระค่าซือหน่วยลงทุนของ
กองทนุอืน ๆ ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษัิทจดัการ (กองทนุปลายทาง)  
 
(จ) สิทธิของผูถื้อหน่วยจะเกิดขึนหลงัจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง และการ
สงัซือหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านนั ทงันี บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานทีปรากฎอยู่กบับริษัทจดัการ
และหรอืผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีสมบรูณแ์ละใชอ้า้งอิงได ้ 
 
(ฉ) กรณีทีผูถื้อหน่วยมีความประสงคจ์ะสบัเปลียนหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมของกองทนุนี (กองทนุตน้ทาง) ไปยงักองทนุรวมเพือการ
ออม/หน่วยลงทนุชนิดเพือการออมทีอยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการอืน (กองทนุปลายทาง) (แลว้แต่กรณี) สามารถทาํไดโ้ดยการ
กรอกรายละเอียดในคาํขอสบัเปลียนหน่วยลงทนุ โดยระบจุาํนวนเงินทีตอ้งการ หรือระบจุาํนวนหน่วยลงทนุในกรณีทีตอ้งการสบัเปลียน
หน่วยลงทนุทงัหมด พรอ้มทงัเอกสารอืนใดทีบรษัิทจดัการกาํหนด เพือประกอบการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ แลว้นาํไปยืนต่อบรษัิทจดัการ
หรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทุน ซึงจะส่งมอบหลกัฐานการรบัคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  
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บริษัทจดัการจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุสาํหรบัการสบัเปลียนหน่วยลงทนุในกรณีดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนรวมปลายทางทีผูถื้อหน่วย
ลงทนุประสงคจ์ะซือหน่วยลงทนุ หรือบรษัิทจดัการทีรบัผิดชอบดาํเนินการกองทนุรวมปลายทางดงักล่าวตามทีระบไุวใ้นคาํขอสบัเปลียน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาํการนับตังแต่วันถัดจากวันทีบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง
สบัเปลียนหน่วยลงทนุทีสมบรูณแ์ลว้ หรือคาํสงัโอนการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพือการออม/หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม (แลว้แต่กรณี) 
ของบรษัิทจดัการอืนทีสมบรูณแ์ลว้เท่านนั  
 
(2) กรณีกองทนุนีเป็นกองทนุปลายทาง  
(ก) สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทีประสงคจ์ะสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี (กองทนุปลายทาง) หรอืเรยีกวา่ “การสบัเปลียนหน่วยลงทนุ
เขา้ (SWITCHING IN)” โดยนาํเงินบางสว่นหรอืทงัหมดทีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรอืเงินทีไดจ้ากการเลิกกองทนุอืน ๆ ภายใตก้าร
บรหิารจดัการของบรษัิทจดัการ (กองทนุตน้ทาง) ภายหลงัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN FEE)  
(ถา้มี) เพือนาํมาชาํระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุนี ในระหว่างวนัและเวลาทีบรษัิทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุนี ซงึเป็นไปตามเงือนไขทีระบไุวใ้นขอ้ 5 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครงัแรก” และ/หรือวนัและเวลาทีบรษัิทจดัการอาจ
กาํหนดเพิมเติม  
(ข) ในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุดว้ยจาํนวนทีเป็นไปตามมลูค่าขนัตาํของ
การสงัซือหน่วยลงทนุของกองทนุนี เวน้แตบ่รษัิทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอืน  
(ค) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN 
FEE) (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทีประสงคจ์ะซือหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุนี โดยนาํเงินบางส่วนหรือทงัหมดทีไดจ้ากการ
ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินทีไดจ้ากการเลิกกองทุนอืนๆ ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เพือนาํมาชาํระค่าซือหน่วยลงทุน
ของกองทนุนี  
(ง) สิทธิของผูถื้อหน่วยจะเกิดขึนหลงัจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง และการ
สงัซือหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านนั ทงันี บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานทีปรากฎอยู่กบับริษัทจดัการ
และหรอืผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีสมบรูณแ์ละใชอ้า้งอิงได ้ 
(จ) ในกรณีทีจาํนวนหน่วยลงทนุทีผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการสบัเปลียนตามใบคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุนนัมากกวา่จาํนวนหน่วยลงทนุ
หรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางทีปรากฎอยู่ในรายการทีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วย
ลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลียนหน่วยลงทนุทงัหมดเท่าทีปรากฎอยู่ในรายการทีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนนั  
อย่างไรก็ตาม หากจาํนวนเงินทีคาํนวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอทีจะนาํไปซือหน่วยลงทุนขนัตาํตามขอ้กาํหนดของกองทุน
ปลายทาง บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่นาํเงินไปซือหน่วยลงทนุตามทีระบุไว ้โดยจะชาํระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยตามวิธีการทีผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่า
หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ  
(ฉ) กรณีทีผูถื้อหน่วยหรือผูส้นใจลงทนุมีความประสงคจ์ะสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการออม/หน่วยลงทนุชนิดเพือการ
ออม ภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการอืนมายงัหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมของกองทนุนี สามารถขอรบัหนงัสือชีชวนเสนอขายหน่วย
ลงทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม เอกสารการเปิดบญัชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบญัชี) ใบคาํสงัสบัเปลียนระหว่าง 
บลจ. ไดท้ีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในเอกสารดงักล่าว
ขา้งตน้ พรอ้มแนบเอกสาร หลกัฐานตามทีระบใุนใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ (กรณียงัไม่เคยเปิดบญัชี)  
 

- ราคาขายและราคารับซือคืนกรณีสับเปลียนหน่วยลงทุน:  
(1) กรณีทีกองทนุนีเป็นกองทนุตน้ทาง  
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การกาํหนดราคาสับเปลียนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคาํนวณราคารบัซือคืนของวันทาํการ
สบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หกัดว้ย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง (ถา้มี)  
 
(2) กรณีทีกองทนุนีเป็นกองทนุปลายทาง  
การกาํหนดราคาสับเปลียนหน่วยลงทุน (เขา้) กองทุน จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใชเ้พือคาํนวณราคาขายของวันทาํการของกองทุน
ปลายทางก่อนวันทีกองทุนปลายทางจะไดร้ับเงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถา้มี)  
อนึง มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปลียนหน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองโดย
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 

-  วนัและเวลาการสับเปลียนหน่วยลงทุน:  
(1) กรณีทีกองทนุนีเป็นกองทนุตน้ทาง  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ (ออก) ไดต้ามระยะเวลาในการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ  
(2) กรณีทีกองทนุนีเป็นกองทนุปลายทาง  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ (เขา้) ไดต้ามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีทีวันดังกล่าวตรงกับวนัหยุดทาํการ และ/หรือวันทีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํนาจตาม
กฎหมายทีเกียวขอ้งมีคาํสงัใหเ้ป็นวนัหยดุทาํการซือขาย แมอ้าจเป็นวนัทีบรษัิทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทนุก็
ตาม บริษัทจดัการจะเลือนการวนัทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการถัดไป ทงันี ระยะเวลาหรือกาํหนดการในการสบัเปลียน
หน่วยลงทนุจะเป็นไปตามตารางการสบัเปลียนหน่วยลงทนุทีบรษัิทจดัการกาํหนด  
 
ทงันี บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางใหก้องทุนปลายทางภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณ
มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ ของกองทนุตน้ทาง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที
วนัชาํระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางตรงกบัวนัหยดุทาํการซือขายของกองทนุปลายทาง บรษัิทจดัการจะทาํรายการ
ซือหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในวนัทาํการซือขายถดัไป ซึงอาจเกินกว่า 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่า
หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางได ้ 
 
หากผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ไดส้่งคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุในระหว่างวนัและเวลาทีบรษัิทจดัการเปิดรบัคาํสงัซือ ขายคืน สบัเปลียนหน่วย
ลงทุน หรือทาํรายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาทีบริษัทจัดการกาํหนด หรือการทาํรายการในวนัหยุด บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิทีจะรบัคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุดงักลา่วได ้โดยบรษัิทจดัการจะสบัเปลียนหน่วยลงทนุในวนัทาํการซือขายถดัไป  
 

-  กรณีทีเป็นการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
(1) กรณีหน่วยลงทนุเป็นหน่วยลงทนุตน้ทาง จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุทีใชเ้พือคาํนวณราคารบัซือคืนของวนัทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ
ของหน่วยลงทนุตน้ทาง หกัดว้ย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุตน้ทาง (ถา้มี)  
(2) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคาํนวณราคาขายของวันทาํการของหน่วยลงทุน
ปลายทางก่อนวนัทีหน่วยลงทนุปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปลียนหน่วยลงทนุจากหน่วยลงทนุตน้ทาง บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลียนหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุปลายทาง (ถา้มี)  
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ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยทาํรายการสับเปลียนระหว่างหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต รวมถึงสงวนสิทธิทีจะ
เปลียนแปลงและ/หรือเพิมเติมเงือนไข/วิธีการในการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนในภายหลัง และ/หรือในรายละเอียดการ
สบัเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดใหบ้ริการสบัเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนเป็นการ
ชวัคราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ และบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและผูส้นใจ
ลงทนุทวัไปทราบ โดยจะจดัใหมี้ขอ้มลูเรืองดงักล่าวทีสาํนกังานของบรษัิทจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) 
และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ  
 

- ข้อกําหนดอืน :ๆ  
1) บรษัิทจดัการอาจกาํหนดช่องทางบรกิาร/วิธีการอืนใดเพิมเติม เพือเป็นการอาํนวยความสะดวก/เพิมประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารการ
ลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงือนไขและวิธีการทีบริษัทจัดการกาํหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทงันี บรษัิทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริมใหบ้ริการ โดยจดัใหมี้ขอ้มลูเรืองดงักล่าวทีสาํนกังานของบริษัทจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ  

2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงกาํหนดเวลาในการสับเปลียนหน่วยลงทุน และ/หรือเพิมเติมเงือนไข/วิธีการในการ
สบัเปลียนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทังนี ในการดาํเนินดงักล่าวบริษัทจัดการ
คาํนึงถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั และบรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและผูส้นใจลงทนุทวัไปทราบ 
โดยจะจดัใหมี้ขอ้มลูเรอืงดงักลา่วทีสาํนกังานของบรษัิทจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี)  

3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนทีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการ
กองทุน โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาจากมลูค่าการสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/ความถีของการสงัสบัเปลียนหน่วย
ลงทนุเป็นหลกั ทงันี เพือรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุทีถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้เป็นสาํคญั  

4) บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยดุรบัคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราวหรือถาวรก็ได ้เมือบรษัิทจดัการพิจารณาแลว้เห็น
ว่าในบางสถานการณห์ากมีการรบัคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบรหิารจดัการ
กองทนุ และ/หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรอืต่อกองทนุ โดยบรษัิทจดัการจะประกาศเกียวกบัการหยดุรบัคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 
และกาํหนดการเปิดรบัคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุไดต้ามปกติ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยจดัใหมี้ขอ้มลูเรืองดงักล่าวทีสาํนกังานของ
บรษัิทจดัการ สาํนกังานของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน และ/หรอืประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ  

5) บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยดุการเสนอขายหรือปิดรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม เป็นการชวัคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมหมดสินไปหรือเปลียนแปลงไป และ/หรือเงือนไขการ
ลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมเพือใหไ้ดสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีเปลียนแปลงไป และ/หรือกรณีอืนใดเพือประโยชนโ์ดยรวมของผู้
ถือหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปิดเสนอขายหรือรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม
อีกครงัหลงัจากปิดรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชวัคราวหรอืถาวร 

6) หลกัการและรายละเอียดการขายคืน/สบัเปลียนออกหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมจะเป็นไปตามกฎหมายและ/หรือหลกัเกณฑแ์ละ/
หรือวิธีการทีหน่วยงานทีเกียวขอ้งกาํหนด หรือทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลง โดย ณ ขณะทีบริษัทจดัการเปิดใหบ้ริการหน่วยลงทนุชนิดเพือ
การออมครงัแรก แนวทาง/กฎหมาย/หลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้งไดก้าํหนดใหใ้ชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 
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(2) อินเตอรเ์น็ต (Internet)  
บริษัทจดัการอาจเปิดใหมี้บริการสงัซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ เพือเป็นการอาํนวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลกัเกณฑ ์เงือนไขและวิธีการทีบริษัทจดัการกาํหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด  
 
หลกัเกณฑ ์เงือนไขและวิธีการสงัซือหน่วยลงทนุผ่านอินเตอรเ์น็ต (Internet) :  
โดยผู้จองซือ/ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีความประสงค์จะสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอก
แบบฟอรม์คาํขอใชบ้ริการอินเตอรเ์น็ตทีบริษัทจัดการกาํหนดผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี
บรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชือทีบรษัิทจดัการกาํหนด 
พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์คาํขอใช้บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะได้
ดาํเนินการจดัทาํและจดัส่งรหสัประจาํตวัผูถื้อหน่วยลงทนุเพือใชท้าํรายการผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตต่อไป ผูถื้อรหสัประจาํตวัจะตอ้งเก็บ
รกัษาไวเ้ป็นความลบั ทงันี บรษัิทจดัการจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน ในกรณีทีบคุคลทีมิใช่เจา้ของรหสัประจาํตวัของผูถื้อหน่วยลงทุนทาํ
รายการผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตดงักล่าว ทงันี เนืองจากอาจมีกาํหนดระยะเวลาในการจดัส่งรหสัประจาํตวัผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูจ้องซือ/ผูถื้อ
หน่วยลงทนุสามารถสมคัรขอใชบ้รกิารอินเตอรเ์น็ตของบรษัิทจดัการไวล้ว่งหนา้พรอ้มกบัการขอเปิดบญัชีกองทนุก็ได ้ 
 
ผูจ้องซือ/ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถทาํรายการสงัซือหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชวัโมง ทกุวนัทาํการซือขายและวนัหยดุทาํการซือขายหน่วย
ลงทุนตามทีบริษัทจดัการกาํหนด โดยการสงัซือหน่วยลงทุนทีเกิดขึนภายในเวลาทีกาํหนดของวนัทาํการซือขายใหถื้อว่าเป็นการสงัซือ 
ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือขายนนั และการสงัซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนทีเกิดขึนภายหลงัเวลาที
กาํหนดหรอืในวนัหยดุทาํการซือขายใหถื้อวา่เป็นการสงัซือ ขายคืน หรอืสบัเปลียนหน่วยลงทนุในวนัทาํการซือขายถดัไป  
 
การสงัซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวิธีการ ภายใตว้ิธีการสงัซือ ขายคืน หรือสบัเปลียน
หน่วยลงทนุตามทีระบไุวใ้นหนงัสือชีชวนฉบบันี และเป็นไปตามเงือนไข/ขอ้กาํหนดอืนๆ ของกองทนุและทีบรษัิทจดัการกาํหนด  
 
(3) การลงทุนแบบต่อเนือง/สมาํเสมอ   
บริษัทจัดการอาจรบัคาํสังซือหน่วยลงทุนแบบต่อเนือง/สมาํเสมอของบริษัทจัดการ เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุนที
ประสงคจ์ะลงทุนเป็นรายงวด สมาํเสมอ ตามหลกัเกณฑ ์เงือนไขและวิธีการทีบริษัทจัดการกาํหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หลกัเกณฑ ์เงือนไขและวิธีการสงัซือหน่วยลงทนุแบบตอ่เนือง/สมาํเสมอ:  
ผูจ้องซือ/ผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีความประสงคจ์ะสงัซือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการลงทุนแบบต่อเนือง/สมาํเสมอ เพือเป็นการอาํนวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุนทีประสงคจ์ะลงทุนเป็นรายงวด สมาํเสมอ จะตอ้งกรอกคาํขอใชบ้ริการการลงทุนแบบต่อเนือง/สมาํเสมอ โดย
สามารถดาวนโ์หลดคาํขอใชบ้ริการดงักล่าวจากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือติดต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชือทีบรษัิทจดัการกาํหนด พรอ้มลงนามใน
ใบคาํขอใชบ้ริการและหนงัสือขอใหห้กับญัชีดงักล่าวและส่งกลบัไปยงับริษัทจดัการเพือดาํเนินการตามความประสงคข์องผูจ้องซือ/ผูถื้อ
หน่วยลงทนุตอ่ไป  
ทงันี ในกรณีทีผูจ้องซือ/ผูถื้อหน่วยลงทนุไดส้มคัรและเปิดใชก้ารซือขายหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของบรษัิทจดัการเรยีบรอ้ยแลว้ 
สามารถทาํรายการสงัซือหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการลงทนุแบบตอ่เนือง/สมาํเสมอผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของบรษัิทจดัการดงักลา่วได ้ 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการรายการสงัซือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการลงทุนแบบต่อเนือง/สมาํเสมอ ใหเ้ฉพาะผูถื้อหน่วย
ลงทนุทีไดท้าํเรอืงหกับญัชีเงินฝากแลว้เท่านนั เวน้แตบ่รษัิทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอืน  
 
การสงัซือหน่วยลงทนุดว้ยบริการการลงทนุแบบต่อเนือง/สมาํเสมอ ตอ้งเป็นไปตามวิธีการ ภายใตว้ิธีการสงัซือหน่วยลงทนุตามทีระบไุว้
ในหวัขอ้/เรือง “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครงัแรก” นี และเป็นไปตามเงือนไข/ขอ้กาํหนดอืนๆ ของกองทนุและทีบริษัทจดัการ
กาํหนด  
 
(4) ATM  
บรษัิทจดัการอาจรบัคาํสงัซือ ขายคืน หรอืสบัเปลียนหน่วยลงทนุผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชยต์ามทีบรษัิทจดัการกาํหนด เพือ
เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เงือนไขและวิธีการทีบริษัทจดัการกาํหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้จ้องซือทราบล่วงหนา้ก่อนการเรมิใหบ้ริการ โดยจดัใหมี้ขอ้มลูเรือง
ดงักลา่วทีสาํนกังานของบรษัิทจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุ
แลว้  
 
(5) โทรศัพท  ์  
บริษัทจดัการอาจรบัคาํสงัซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัทต์ามทีบริษัทจดัการกาํหนด เพือเป็นการอาํนวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลกัเกณฑ ์เงือนไขและวิธีการทีบริษัทจดัการกาํหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้จ้องซือทราบล่วงหนา้ก่อนการเริมใหบ้ริการ โดยจัดใหมี้ขอ้มูลเรืองดังกล่าวที
สาํนกังานของบรษัิทจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
(6) ไปรษณีย  ์  
ผูล้งทุนสามารถส่งใบคาํสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนและหลักฐานการชาํระเงินค่าจองซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนโดย
ไปรษณียไ์ด ้โดยผูล้งทุนตอ้งจ่าหนา้ซองถึงบริษัทจัดการ ทังนี ผูล้งทุนตอ้งกรอกเอกสาร และแบบฟอรม์ต่างๆ ของบริษัทจัดการให้
ครบถว้น และบรษัิทจดัการจะถือเอาวนัทีไดร้บัไปรษณียด์งักลา่วเป็นวนัดาํเนินการตามคาํสงั  
 
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรบัคาํสงัซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์และเพิมช่องทางในการรบัชาํระเงินค่าซือ
หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณียเ์พิมเติมในอนาคต เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลกัเกณฑ ์เงือนไขและวิธีการที
บริษัทจัดการกาํหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี บริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้จ้องซือ
ทราบล่วงหนา้ก่อนการเรมิใหบ้รกิาร โดยจดัใหมี้ขอ้มลูเรอืงดงักล่าว ทีสาํนกังานของบรษัิทจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอื
รบัซือคืน โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
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 ชือบัญชีในการสังซ ือกองทุน  
“บัญชีจองซ ือหน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร” 

ตามหมายเลขบญัชีของธนาคารตา่ง ๆ ดงันี 

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

หรอืบญัชีอืนใดทีบรษัิทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นบญัชีทีรบัชาํระคา่ซือหน่วยลงทนุ  

 บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลง หรอืแกไ้ขเพิมเติมบญัชีจองซือหน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแลว้  

 
2. ข ้อมูลเพมิเตมิในกรณีทบีร ิษัทจัดการเปิดใหบ้ร ิการทเีกียวข ้องกับกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-Linked Life 

Policy) (ถ้ามี)  
บรษัิทจดัการ ขอสงวนสิทธิทีจะใหบ้รกิารทีเกียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต 

บรษัิทประกนัชีวิตอาจจะใชว้ิธีการซือขายหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยชือผูถื้อหน่วยลงทนุ (omnibus account) 

ผูล้งทนุสามารถซือหน่วยลงทนุของกองทนุนีควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือทีเรียกว่ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุไดภ้ายหลงัการ
เสนอขายครงัแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตวัแทนหรือนายหนา้ประกันชีวิตทีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด ทงันี การซือขาย
หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้กาํหนด และวิธีปฏิบติัทีแตกต่างไปจากการซือขายกองทนุเพียงอย่างเดียว ผูล้งทนุทีซือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
ตดัสินใจ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการใหบ้ริการทีเกียวขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือ
แกไ้ขเปลียนแปลงเงือนไขรายละเอียด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุทงัปวงแลว้  ทงันี บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต  หรือใน
เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 

 

 

 

 



 

                              กองทนุเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชนั  (KKP SG-AA FUND)                                           หนา้   60                            

ข ้อกาํหนดเกียวกับการซ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตมี ดังนี 

(1) มูลค่าข ันตาํของการสังซ ือหน่วยลงทุน  มูลค่าข ันตาํของการขายคืนหน่วยลงทุน  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ันตาํ 
และจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ันตาํ: 

เนืองจากแบบประกนัชีวิตควบการลงทนุ มีส่วนทีเกียวขอ้งกรมธรรมป์ระกนั  ทีผูล้งทนุสามารถใชสิ้ทธิตามกรมธรรมป์ระกนัได ้เช่น  การ
เวนคืนกรมธรรม ์และมีสิทธิในการสงัซือหน่วยลงทนุ เลือกสดัสว่นการลงทนุแตล่ะกองทนุ     การขอสบัเปลียนกองทนุระหวา่งสญัญา  ซงึ
แบบประกันชีวิตควบการลงทุนนีมีค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต  เ ช่น  ค่าการประกันภัย  เ ป็นต้น  ดังนัน  
การสังซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตจึงมีขอ้กาํหนดในเรืองมูลค่าขันตาํของการสังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันตาํของ 
การสงัขายคืน จาํนวนหน่วยลงทนุขนัตาํของการสงัขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ และจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือใน
บญัชีขนัตาํ ซงึอาจแตกต่างจากการซือขายหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว ผูล้งทนุทีซือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุสามารถศึกษา
ขอ้กาํหนดดงักลา่วได ้ตามเงือนไขทีระบไุวใ้นกรมธรรม ์และ/หรอื เอกสารประกอบการขายทีจดัทาํโดยบรษัิทประกนัชีวิต 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต : 

ผูล้งทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหนา้ประกนัทีไดร้บัอนญุาตเสนอขายแบบประกนัควบการลงทนุทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด โดยสามารถชาํระเป็นเงินสด แคชเชียร์
เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือวิธีอืน 
ทีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด  ทงันี บริษัทประกันชีวิตอาจกาํหนดมลูค่าขนัตาํในการสงัซือหน่วยลงทุน วนัและเวลาทาํการในการสงัซือ
หน่วยลงทนุ วิธีการในการสงัซือ วิธีการชาํระเงินเพิมเติม ตามทีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายทีผูล้งทนุ
ไดร้บัจากบรษัิทประกนัชีวิต โดยคาํสงัซือหน่วยลงทนุจะมีผลเมือบรษัิทจดัการไดร้บัเอกสารและไดร้บัชาํระเงินครบถว้นจากบรษัิทประกนั
ชีวิตแลว้  และเมือรายการสงัซือหน่วยลงทนุเสรจ็สินสมบรูณแ์ลว้  ผูส้งัซือหน่วยลงทนุไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสงัซือหน่วยลงทนุได้
ไม่วา่กรณีใดทงัสิน  เวน้แตบ่รษัิทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอืน ทงันี ในกรณีของการสงัซือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคาํสงัซือหน่วยลงทุนของผูล้งทุนทีซือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่า
คาํสงัดงักล่าวหรือผูล้งทุนเป็นบุคคลทีอาจเขา้ข่ายลกัษณะการกระทาํผิดการทาํธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย ตามกฎหมาย 
ทีเกียวขอ้งการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรือผูล้งทุนเขา้เงือนไขเป็นบุคคลทีบริษัทประกันชีวิตมีขอ้สงวนสิทธิในการ
พิจารณารบัประกนั 

(3) การร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน  : 

(3.1) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนลงทนุผ่านบริษัทประกันชีวิต 
ทงันี บรษัิทประกนัชีวิตอาจกาํหนดมลูคา่ขนัตาํในการขายคืนหน่วยลงทนุ และเงือนไขในการขายคืนหน่วยลงทนุ  วนัและเวลาในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนาํส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติมตามทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสาร 
การเสนอขายทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาทีกาํหนดไว ้
ในโครงการกองทุน และคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณเ์มือบริษัทจัดการไดร้บัเอกสารหลกัฐานครบถว้น  และเมือรายการ 
สงัขายคืนหน่วยลงทนุนนัเสรจ็สินสมบรูณแ์ลว้ ผูส้งัซือหน่วยลงทนุไม่สามารถขอเพิกถอนคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุไดไ้ม่ว่ากรณีใดทงัสิน 
เวน้แตบ่รษัิทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอืน 

ทังนี ผูถื้อหน่วยลงทุนทีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจาํนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอืนใด 
ทีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด โดยใช้แบบฟอรม์ของบริษัทประกันชีวิต ระบุจาํนวนขันตาํ ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม  ์สาํหรับ 
ผูล้งทุนทีซือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนทีมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหก้ับ
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บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือ ราคารบัซือ
คืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี เพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
บรษัิทประกนัชีวิตมีหนา้ทีตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุทีไดร้บัจากบรษัิทจดัการใหก้บัผูล้งทนุทีซือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตภายใน 5 
วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือ ราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุของวนัทาํการ
รบัซือคืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นไปตามเกณฑท์ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และ/หรือ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ประกาศกาํหนด หรือทีเห็นชอบใหด้าํเนินการเป็นอย่างอืนได ้ โดยมีวิธีการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุซงึเป็นไปตามทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ 

(3.2) การรบัซือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั บรษัิทประกนัชีวิตจะส่งคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัเป็นประจาํทกุเดือนเพือนาํค่าขายคืน
หน่วยลงทุนมาชาํระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม  ์หรือค่าธรรมเนียม 
อืนใด ตามอตัราทีกาํหนดในกรมธรรม ์ซงึมลูค่าในการขายคืนอาจตาํกวา่มลูค่าขนัตาํทีกาํหนดในโครงการ โดยบรษัิทประกนัชีวิตจะสรุป
ค่าใชจ้่ายดังกล่าวและจัดส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทังนีผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุสามารถตรวจสอบคา่ใชจ้่ายลา่สดุตามช่องทางทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด 

(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธ ิในหน่วยลงทุน  : 

กรณีทีผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุสงัซือ/ขายคืนหน่วยลงทนุ กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ บรษัิท
จัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็น 
ผูอ้อกใบยืนยนัการสงัซือ/ขายคืนหน่วยลงทุนใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วนัทาํการ 
นับตังแต่วันถัดจากวันสังซือ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามทีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด ทังนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน 
ขอสงวนสิทธิทีจะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุโดยตรง 

(5) การสับเปลียนหน่วยลงทุน  : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต  
ตามจาํนวนขนัตาํจาํนวนเงินคงเหลือขนัตาํ และเงือนไขทีระบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่คาํสงัตามแบบฟอรม์ทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด 

ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทนุรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตามทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนดไวเ้ท่านนั โดยตอ้งเป็นการทาํรายการผ่านบรษัิทประกนั
ชีวิต การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การทีบรษัิทประกนัชีวิตขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนงึ (กองทนุเปิดตน้
ทาง) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบุไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทนุเปิดตน้
ทาง ซึงไดห้กัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เพือนาํไปชาํระค่าซือหน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรือดาํเนินการอืนใด
เพือใหเ้กิดรายการดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ทงันี การดาํเนินการสบัเปลียนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ซงึกาํหนดโดยบรษัิทประกนัชีวิต  มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี 

(1) การสบัเปลียนกองทุน คือ การสบัเปลียนจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึงหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึงหรือ
หลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครงัคราว 
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(2) การสบัเปลียนกองทนุอตัโนมติั คือ การสบัเปลียนกองทนุเป็นประจาํตามคาํสงัทีผูถื้อหน่วยลงทนุระบใุหมี้การขายหน่วยลงทนุกองทนุ
เปิดตน้ทางกองหนึงเพือไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึงหรือหลายกองทุนตามเงือนไขทีผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความ
ประสงค ์

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาํสังในแบบฟอรม์ทีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด  
ใหมี้สดัสว่นการลงทนุเป็นไปตามทีผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์ทงันี รูปแบบ และเงือนไขในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุขา้งตน้
เป็นไปตามทีกาํหนดในกรมธรรม ์และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ ซึงอาจเปลียนแปลงขึนอยู่กบั
บรษัิทประกนัชีวิตแต่ละแห่ง ซงึจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรอืผูล้งทนุทีซือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุแลว้ 

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราว และ/หรือถาวร ในกรณีทีบริษัทประกนัชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชนห์รือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกรณีทีจาํนวนทีขายคืนหน่วยลงทุนตน้ทางตาํกว่าจาํนวนขันตาํทีบริษัท
ประกนัชีวิตกาํหนดในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งใบยืนยนัการทาํรายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีได้
ดาํเนินการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ หรือเป็นไปตามทีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด สาํหรบักรณีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุอตัโนมติั และการ
ปรบัสดัส่วนลงทนุอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรบัคาํสงัครงัแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงิน
เป็นรายปี ภายใตเ้งือนไขทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด ทงันีผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุสามารถสอบถาม
ขอ้มลูไดต้ามช่องทางทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด 

(6) การจัดส่งเอกสารใหก้ับผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน : 

(6.1) เอกสารกองทนุรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาํปี หรอืเอกสารอืนใด ซงึบรษัิทจดัการจดัสง่ใหก้บับรษัิท
ประกันชีวิต หรือบริษัทจดัการไดเ้ผยแพร่รายงานหรือเอกสารอืนดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัทจัดการเพือใหบ้ริษัทประกันชีวิตเขา้ถึง
ขอ้มลูนนัได ้  และบรษัิทประกนัชีวิตจะดาํเนินการจดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุตอ่ไป 

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจดัส่งรายงาน
แสดงฐานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็นรายปี   ทงันี ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุสามารถตรวจสอบ
สถานะการเงินดงักล่าวตามช่องทางทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด หรือรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิมเติมจากบรษัิทประกนัชีวิตได้
ตามเงือนไขทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด 

ทงันี บรษัิทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทีจะไม่จดัสง่เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิต
ควบการลงทนุโดยตรง 

(7) สิทธ ิประโยชนข์องผู้ถอืหน่วยลงทุน  : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชนท์ีแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนปกติทีซือหน่วยลงทุนของ
กองทนุนีเพียงอย่างเดียว ทงันีขนึอยู่กบัเงือนไขทีบรษัิทจดัการ และบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด ดงันี 

(7.1) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลียนมือหน่วยลงทนุไม่วา่กรณีใดทงัสิน 

(7.2) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุไม่มีสิทธินาํหน่วยลงทนุไปจาํนาํเป็นหลกัประกนั 
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(7.3) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการทาํกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุภายในระยะเวลา 15 วนั
หลังจากวันทีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
ในสว่นของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนทีแตกต่างเมือซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต เนืองจากบริษัทประกันชีวิตจะทาํหน้าที 
เป็นตวัแทนในการรวบรวม และนาํส่งคาํสงัซือ และขายหน่วยลงทนุไปยงับรษัิทจดัการในนามของบรษัิทประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผยชือที
แทจ้รงิของผูถื้อหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) เช่น การไดร้บัขอ้มลูกองทนุอาจมีความล่าชา้กว่าไดร้บัจากบรษัิทจดัการโดยตรง เป็น
ตน้ 

(7.5) สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบียประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม 

(7.6) สิทธิในการขอรบัหนงัสือชีชวนสว่นขอ้มลูโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

(7.7) สิทธิในการไดร้บัทราบรายชือของบริษัทจัดการทุกแห่งทีรบัจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตทีเสนอขายโดยบริษัท
ประกนัชีวิตนนั 

(7.8) สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเกียวกับชือ ทีอยู่ ของบริษัทจดัการ บริษัทประกันชีวิต รวมทงัชือ ทีอยู่ และเลขประจาํตวัของฝ่ายขาย
หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

(7.9) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลเกียวกับความเสียงทีเกียวขอ้งกับหน่วยลงทุนทีไดร้บัคาํแนะนาํเพือซือหน่วยลงทุนนัน ตลอดจน
รบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกียวกบัความเสียงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

(7.10) สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจรงิทีมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ 
เช่น การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอยู่ในขนัตอนการดาํเนินการ เพือการควบกองทนุรวมหรอืการรวมกองทนุรวม เป็นตน้ 

(7.11) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกียวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนทีฝ่ายขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซือกรมธรรม ์รวมทงัการซือหรอืขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไม่ตอ้งการรบัการติดตอ่อีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 

(7.13) สิทธิในการรอ้งเรยีนผ่านช่องทางการรบัเรอืงรอ้งเรยีนตามทีบรษัิทกาํหนด 

บรษัิทจดัการ และบรษัิทประกนัชีวิต ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเพือใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบติัอืนของ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
สาํนกังาน ก.ล.ต. และหรอืหน่วยงานทีมีอาํนาจอืน 

(8) ค่าธรรมเนียมทบีร ิษัทจัดการเร ียกเก็บจากผู้ลงท ุนทซี ือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน :  

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (FRONT-END FEE) : ไม่มี  

คา่ธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE) : ไม่มี 

ทงันี บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายอืนๆ เพิมเติมตามเงือนไขทีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชีวิต
ควบการลงทนุ หรอืตามทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด 
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(9) อนึง บร ิษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิในการ เปลียนแปลงเงือนไข  หร ือกรณีอ ืนใดในการซ ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม ์
ประกันชีวิต โดยถือว่าได้ร ับความเห ็นชอบจากผู้ถ ือหน่วยลงทุนและ/หร ือผู้ลงท ุนท ีซ ือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน
แล้ว ทงันี กรณีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไข บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั โดยติดประกาศทีทาํ
การของบรษัิทจดัการและ/หรอืบรษัิทประกนัชีวิต หรอืเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปิดใหบ้ริการสงัซือขายสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจัดการสาํหรบับริษัท
ประกนัชีวิต ซงึบรษัิทจดัการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ ทงันี สาํหรบัธุรกิจกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ
การลงทนุ (Unit-linked Life Policy) ของบรษัิทประกนัชีวิตนนั  (ตามคาํจาํกดัความตามในหนงัสือชีชวนสว่นโครงการนี) โดยหากจะเปิด
ใหบ้ริการดงักล่าว  บริษัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัทาํการ โดยติดประกาศดงักล่าวทีสาํนกังาน
ของบรษัิทจดัการ หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 
 
ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลเกียวกับกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนเพิมเติมไดใ้นหนงัสือชีชวนส่วนขอ้มูลกองทุน หรือทีเว็บไซต ์
https://am.kkpfg.com 
 

3. การทาํความรู้จ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพสิูจนท์ราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)  
บริษัทจดัการและ/ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนทีบริษัทจดัการแต่งตงั อาจพิจารณาขอขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน เพิมเติมจาก
ผูส้นใจสงัซือหน่วยลงทนุ หรือผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือบุคคลทีเกียวขอ้งกบัผูล้งทนุตามคาํจาํกดัความของกฎหมายหรือตามที
หน่วยงานทีมีอาํนาจกาํหนด ทงัก่อน และหรอืภายหลงัการลงทนุในกองทนุไปแลว้  
ทงันีเพือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอืนทีเกียวขอ้ง หรือเพือใหเ้ป็นไป
ตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสงัการของหน่วยงานผูมี้อาํนาจ ทงันี บริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนมี
หนา้ทีตอ้งทาํความรูจ้ักตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนท์ราบลูกคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้
ลงทนุ หรือผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุมีหนา้ทีแจง้การเปลียนแปลงขอ้มลูเกียวกบัการรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (KYC) และการพิสจูนท์ราบ
ลกูคา้ (CDD) ใหบ้ริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการ
ฟอกเงินดงักลา่ว บรษัิทจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลมุทงัการเปิดบญัชี
เพือใชบ้รกิารใหม่ การทาํธุรกรรมของลกูคา้เดิม และการทบทวนขอ้มลูลกูคา้ใหเ้ป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทงัการดาํเนินการอืนๆ ตามที
หน่วยงานผูมี้อาํนาจกาํหนดแนวทาง  
 

4. การนาํส่ง/ตอบร ับ/เผยแพร ่ ข ้อมูล ข ่าวสาร  รายงานต่าง ๆ  ทเีกียวข ้องการกองทุน  และ/หร ือจดหมายถงึ ผู้ถอืหน่วยลงทุน   
เนืองดว้ยกองทุนนีเป็นกองทุนเปิดทีระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณานาํส่ง/เผยแพร่ ขอ้มูล ข่าวสาร 
รายงานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการต่าง ๆ สาํหรบัผูล้งทุน/ ผูถื้อหน่วยลงทุนกลุ่มดงักล่าวทีระบุ
สถานทีติดต่อในประเทศ ทงันีไม่รวมถึงผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุทีนอกเหนือจากระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีการ
เปลียนแปลงสถานทีติดต่อใหม่เป็นสถานทีติดต่อในต่างประเทศ เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน ทงันี เพือความอาํนวย
ความสะดวก เพือลดระยะเวลาและคา่ใชจ้่ายการนาํสง่ และ/หรอืคา่ใชจ้่ายอืนใดในลกัษณะทาํนองเดียวกนันี อนงึ บรษัิทจดัการขอสงวน
สิทธิในการปรบัเปลียน/แกไ้ขเพิมเติมเกียวกบัรูปแบบ วิธีการนาํส่ง เผยแพร ่รวมถึงอาจจดัใหมี้รูปแบบการตอบรบัขอ้มลูอืนๆ (ถา้มี) เช่น 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ เป็นตน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ โดยในการดาํเนินการดงักล่าว บรษัิทจดัการได้
คาํนงึถึงประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นสาํคญั  
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อนึง ในการนาํส่งจดหมาย/หนงัสือถึงผูถื้อลงทุน อาทิ กรณีแกไ้ขเพิมเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดยบริษัท
จดัการจะดาํเนินการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด และ/หรือประกาศทีมีการแกไ้ขเพิมเติมใน
อนาคต  
 

5. เงอืนไข  และข ้อกาํหนดอืน  ๆ  :  
 กองทนุรวมอาจเขา้ทาํสญัญากบับคุคลทีเกียวขอ้งได ้ทงันี หากบรษัิทจดัการเขา้ทาํสญัญากบับคุคลบคุคลทีเกียวขอ้งบรษัิทจดัการ

จะดาํเนินการตามทีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด  

 
 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะแกไ้ขเพิมเติมรายละเอียดโครงการการกองทนุ โดยขอรบัความเห็นชอบการแกไ้ขเพิมเติมโครงการ

ดงักล่าวจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ ทงันีการแกไ้ขเพิมเติมรายละเอียด
โครงการกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพือให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 
 ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะอา้งอิงทีอยู่ของ

บรษัิทจดัการกองทนุรวมเป็นภมิูลาํเนาเพือการวางทรพัยใ์นกรณีทีตอ้งมีการวางทรพัย ์
 

 ขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกบักองทนุรวมเพือการออม  
(1). สิทธิประโยชนด์า้นภาษีของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
สิทธิและหน้าทีเกียวกับภาษีของผูล้งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม จะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและทีแกไ้ขเพิมเติม (ถา้มี) ซึงผูล้งทนุผูล้งทนุมีหนา้ทีตอ้งศึกษารายละเอียดไดจ้ากคู่มือการลงทนุในกองทนุรวมเพือ
การออม  
 
(2) หนา้ทีและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
การลงทุนในหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเมือผูถื้อหน่วยลงทุนไดด้าํเนินการ
ตามเงือนไขทีกฎหมายภาษีอากรกาํหนดไวค้รบถว้นแลว้ ดงันนั ผูถื้อหน่วยลงทนุจงึมีหนา้ทีดงัตอ่ไปนี  
(2.1) ศกึษาคูมื่อการลงทนุในกองทนุรวมเพือการออม และหนงัสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทนุใหช้ดัเจนก่อนตดัสินใจลงทนุ  
(2.2) ตรวจสอบการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมของตนเองใหเ้ป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร  
(2.3) แสดงขอ้มลูการลงทนุต่อกรมสรรพากร และดาํเนินการเสียภาษีในกรณีทีมีการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือมีการลงทนุไม่เป็นไป
ตามเงือนไขในการไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร  
 
(3) หนงัสือรบัรองการซือหน่วยลงทนุ  
บริษัทจัดการจะจัดทาํและส่งมอบหนังสือรบัรองการซือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และ/หรือ หน่วยงานทีมีอาํนาจประกาศกาํหนดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ เวน้แต่บรษัิทจดัการหรือนายทะเบียนจะอนุญาต
เป็นอย่างอืน  
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บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบทีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานทีมี
อาํนาจประกาศกาํหนด โดยจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวใหก้ับผูถื้อหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีทีผูถื้อหน่วยลงทุนทาํ
ธุรกรรม การซือ หรอืขาย หรอืสบัเปลียนหน่วยลงทนุ ทงันีบรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการจดัส่งหนงัสือดงักลา่ว โดย
บรษัิทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยทราบลว่งหนา้ผ่านทางเว็บไซตอ์ย่างนอ้ย 1 วนัทาํการ  
 
(4) หนงัสือรบัรองการโอน  
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบทีสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานทีมี
อาํนาจประกาศกาํหนด  
 
(5) การโอนหน่วยลงทนุ  
ผูล้งทนุไม่สามารถนาํหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการออมไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนาํ หรอืนาํไปเป็นประกนัได ้ทงันี เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์หรอืกฎหมายอืนใดทีเกียวขอ้ง หรอืประกาศอืนใดทีเกียวขอ้ง และ/หรอืทีมีการแกไ้ขเพิมเติมในอนาคต  
กรณีขา้งตน้ บรษัิทจดัการหรอืนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุใหบ้คุคลอืนหรอืการจาํนาํหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ
การออม ซงึเป็นไปตามกฎหมายกาํหนด  
บริษัทจดัการอาจพิจารณาปรบัเปลียน/เพิมเติมวิธีการโอนหน่วยลงทนุโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทงันี เพือใหส้อดคลอ้งกับ
การเปลียนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบติัทีเกียวขอ้งกบักองทนุรวมเพืการออม  
 
(6) แนวทางการใชดุ้ลพินิจของบริษัทจดัการในการเลิกกองทุนรวมในการโอนยา้ยการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามทีระบไุวใ้นหนงัสือชีชวนสว่นขอ้ผกูพนั เรอืง “การเลิกกองทนุรวม”  
 
(7) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยดุการเสนอขายหรือปิดรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม เป็นการชวัคราว
หรือถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมหมดสินไปหรือเปลียนแปลงไป และ/หรือ
เงือนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเพือให้ไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีเปลียนแปลงไป และ/หรือกรณีอืนใดเพือ
ประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปิดเสนอขายหรือรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนหน่วย
ลงทนุชนิดเพือการออมอีกครงัหลงัจากปิดรบัคาํสงัซือ/สบัเปลียนหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราวหรอืถาวร 
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ตารางสรุปอ ัตราส่วนการลงทุน 
ส่วนท  ี1 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามผู้ออกทร ัพยส์ินหร ือคู่สัญญา (single entity limit) 
ข ้อ ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2อนัดบัแรกขนึไป 

  
ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
แตต่าํกวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีระบใุนภาคผนวก 3 สว่นที 2 ขอ้ 1.1 หรอื 
ขอ้ 2.1 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้บัฝากหรอืผูอ้อก
ตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ทีรฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20%  
(หรอืไม่เกิน 10% เมือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอืผูมี้ภาระ
ผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating แบบ 

national scale) 

5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 
5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทนุ SN หรอืศกุกู ทีผู้
ออกจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. 
ตา่งประเทศทีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี ≤ 397 
วนั นบัแตว่นัทีลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  
5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคล
ดงันี 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย 

ไม่เกินอตัราดงันี แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  
(1) 10%หรอื  
(2) นาํหนกัของตราสารทีลงทนุใน benchmark + 5%  
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ข ้อ ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 
5.2.3.7 ธนาคารเพือการสง่ออกและนาํเขา้แห่งประเทศ
ไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 
วนั นบัแตว่นัทีลงทนุ ตอ้งขนึทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

6 ทรพัยสิ์นดงันี  
6.1 ตราสารทนุทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขาย
หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET หรอืของตลาด
ซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงตราสารทนุที
ผูอ้อกตราสารอยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทุีอาจทาํให้
มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือขายใน SET หรอืใน
ตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ)  
6.2 ตราสารทนุทีออกโดยบรษัิททีจดัตงัขนึไม่วา่ตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซงึหุน้ของบรษัิท
ดงักลา่วซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผู้
ลงทนุทวัไปของ SET หรอืของตลาดซือขายหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงบรษัิททีอยู่ระหวา่งดาํเนินการ
แกไ้ขเหตทุีอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหุน้ออกจากการซือ
ขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 
6.3 หุน้ทีอยู่ในระหวา่ง IPO เพือการจดทะเบียนซือขาย
ตาม 6.1 
6.4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี  
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทนุ SN หรอืศกุกูที
ผูอ้อกจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร
นนัในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตงัขนึตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศทีไดร้บั
อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็น
ตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 10% หรอื  
(2) นาํหนกัของทรพัยสิ์นทีลงทนุใน benchmark + 5%  
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ข ้อ ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 
6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี  
≤ 397 วนั นบัแตว่นัทีลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 
6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว
ตอ้งเป็น บคุคลดงันี 
6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประเทศไทย
เป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีมีลกัษณะทาํนอง
เดียวกบับคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 
วนั นบัแตว่นัทีลงทนุ ตอ้งขนึทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 
6.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดบั investment 
grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี ทีคูส่ญัญามี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีมีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี 
6.7.1 จดทะเบียนซือขายหรอือยู่ในระหวา่ง IPO เพือการ
จดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผู้
ลงทนุทวัไปของ SET หรอืของตลาดซือขายหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึง 
หน่วยดงักลา่วทีอยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทุีอาจทาํ
ใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือขายใน 
SET หรอืในตลาดซือขายหลกัทรพัย ์ตา่งประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสรา้งพืนฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอื
สิทธิการเช่า แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ทีสาํนกังานกาํหนด 
6.8 หน่วย private equity ทีจดทะเบียนซือขายหรอือยู่ใน 
ระหวา่ง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือ
ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET หรือของ
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ข ้อ ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 
ตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วย 
private equity ทีอยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทุีอาจทาํ
ใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือขายใน  
SET หรอืในตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ)  
6.9 หน่วย CIS ตามทีระบใุน ภาคผนวก 3 สว่นที 2 ขอ้ 
1.2 หรอืขอ้ 2.2 ทีจดทะเบียนซือขายหรอือยู่ในระหวา่ง 
IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขาย
หลกัทรพัย ์สาํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET หรอืของตลาด
ซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วย
ดงักลา่วทีอยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทุีอาจทาํใหมี้
การเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือขายใน SET 
หรอืในตลาดซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

7 ทรพัยสิ์นอืนนอกเหนือจากทีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 
1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 
 
ส่วนท  ี2 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามกลุ่มกิจการ  (group limit) 
ข ้อ  ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษัิททกุบรษัิททีอยู่ในกลุม่กิจการ

เดียวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบั
บรษัิทดงักลา่ว   

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรอื 
(2) นาํหนกัของทรพัยสิ์นทีลงทนุใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized Exchange  
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ส่วนท  ี3 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามประเภททร ัพยส์ิน  (product limit) 
ข ้อ  ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรอื P/N ทีนิติบคุคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคล
ดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นที MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธิมาจากคูส่ญัญา
ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปีบญัชีเวน้แตเ่ป็น MF ทีมี
อายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลียตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอายกุองทนุ คงเหลือ ≤ 6 เดือน 
ทงันี เฉพาะ MF ทีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี 
 

  

2 ทรพัยสิ์นดงันี  
2.1 B/E หรอื P/N ทีมีเงือนไขหา้มเปลียนมือแต ่MF ได้
ดาํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการ
ทีกฎหมายกาํหนด หรอืมีเงือนไขให ้MF สามารถขายคืนผูอ้อก
ตราสารได ้ 
2.2 SN (แตไ่ม่รวมถึง SN ซงึจดทะเบียนกบั TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยการขออนญุาต และการอนญุาตใหเ้สนอ
ขายตราสารหนีทีออกใหม่)  
2.3 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี แตไ่ม่รวมถึงตราสารหนี ตรา
สารกึงหนีกึงทนุ SN ศกุกู หรอืตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี  
2.4.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที 1 : 
อตัราสว่นการลงทนุทีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคูส่ญัญา 
(single entity limit)  

2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตาํกวา่ investment grade 
หรอืไม่มี credit rating  

(ขอ้นีไม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & 
hold ทีลงทนุใน B/E P/N SN เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ทีมีอายไุม่เกินอายกุองทนุหรอืรอบการลงทนุของ MF หรอื
มีการลงทนุใน derivatives เพือใหท้รพัยสิ์นดงักลา่วมีอายุ
สอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข ้อ  ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 
3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending  ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซงึไดแ้ก่  

5.1 ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในสว่นที 1 : อตัราสว่นการลงทนุที
คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  
5.2 ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทนุ SN ศกุกู หรอืตราสาร 
Basel III ทีมีอนัดบัความน่าเชือถือทีตวัตราสารและ/หรอืผูอ้อก
ตราสารทีตาํกว่าทีสามารถลงทนุได ้(non-investment 
grade/unrated)  

รวมกนัไม่เกิน 15% 
  

6 derivatives ดงันี 
6.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ทีมีวตัถปุระสงคเ์พือการลด
ความเสียง (hedging)  

ไม่เกินมลูคา่ความเสียงทีมีอยู่ 

6.2 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการลดความเสียง 
(non-hedging) 

global exposure limit 
กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซอ้น (รายละเอียดของการ
คาํนวณ ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท์ีสาํนกังานประกาศ
กาํหนด) จาํกดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives
โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

7 หน่วย CIS ทีจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20% 
8 หน่วยกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs ไม่เกิน 15% 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั product limit 
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ส่วนท  ี4 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทลีงท ุน  (concentration limit) 
ข ้อ  ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน   
1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนงึ ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมีจาํนวนหุน้ของบรษัิทรวมกนั 

< 25% ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิทนนั 
2 ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทนุ  

ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผูอ้อกรายใดรายหนงึ  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครฐัไทย 
หรอืตราสารหนีภาครฐั
ตา่งประเทศ) 

 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีสินทางการเงิน (financial liability)* ของผูอ้อกตราสาร
รายนนั ตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  ทงันี ในกรณีทีผู้
ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่
ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนาํมลูคา่หนีสินทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่
หนีสินทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีสินทางการเงินนนัจะตอ้งเป็น
ขอ้มลูทีมีการเผยแพรเ่ป็นการทวัไป และในกรณีทีผูอ้อกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงิน
ตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ** ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีของผูอ้อกรายนนัเป็นรายครงั  เวน้
แตใ่นกรณีทีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืนแบบ filingในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีทีกองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัตาํกวา่ investment grade หรอืไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทนุเพือ
กองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก
และเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครงั เวน้แตก่รณีทีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืนแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบคุคลดงันี  
       1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
       2. ธนาคารออมสิน 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 
       6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพือการสง่ออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
       11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 
หมายเหต:ุ *หนีสินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผู้
ออกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนนั โดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมาย
วา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรบัในระดบัสากล 
เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States   
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ข ้อ  ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน   
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
**รวมถึงกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครงัแรกของผูอ้อกตราสาร  

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด
กองทนุหนงึ 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทังหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ 
ทีออกหน่วยนัน  
- อัตราขา้งตน้ไม่ใชก้ับการลงทุนดงันี  
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี  
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดตงัขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  
(2) การลงทุนใน หน่วยลงทุนของ MF อืน ที บลจ.เดียวกันเป็นผูร้บัผิดชอบในการ
ดาํเนินการ 

4 หน่วย infra ของกองทนุใด 
กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย infra ทงัหมดของกองทุน infra  
ทีออกหน่วยนัน เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี โดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากสาํนักงาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดตงัขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทงัหมดของกองทุน property ทีออกหน่วยนัน 
เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี โดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากสาํนกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดตงัขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย private equity ทงัหมดของกองทนุ private equity   

 ทงันี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ย
การลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแกไ้ขเพิมเติม  
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทเีร ียกเก็บจากผู้ซ ือ  หร ือผู้ถอืหน่วยลงทุน  หร ือกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีร ียกเก็บจากกองทุนรวม1 

รายการทเีร ียกเก็บ อัตราตาม
โครงการ2 

เร ียกเกบ็จร ิงรอบปี2 
1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 

เร ียกเกบ็จร ิงรอบปี2 
1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 

เร ียกเกบ็จร ิงรอบปี2 
1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายรวม
ทงัหมดทปีระมาณการได้ 

   
 

      - KKP SG-AA ไม่เกิน 2.6750 1.479 1.475 1.477 

      - KKP SG-AA-SSF ไม่เกิน 2.6750 0.348 1.476 1.477 
      - KKP SG-AA-ES ไม่เกิน 2.6750 N/A N/A N/A 
1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  
(Management Fee) 3 

 
 

  
 

      - KKP SG-AA ไม่เกิน 2.1400 1.340 1.336 1.338 
      - KKP SG-AA-SSF ไม่เกิน 2.1400 0.209 1.337 1.338 

- KKP SG-AA-ES ไม่เกิน 2.1400 N/A N/A N/A 

1.2 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(Trustee Fee) 

   
 

      - KKP SG-AA ไม่เกิน 0.1070 0.032 0.032 0.032 
      - KKP SG-AA-SSF ไม่เกิน 0.1070 0.032 0.032 0.032 

- KKP SG-AA-ES ไม่เกิน 0.1070 N/A N/A N/A 
1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุ (Registrar Fee) 

   
 

      - KKP SG-AA ไม่เกิน 0.1070 0.107 0.107 0.107 

      - KKP SG-AA-SSF ไม่เกิน 0.1070 0.107 0.107 0.107 
      - KKP SG-AA-ES ไม่เกิน 0.1070 N/A N/A N/A 
1.4 คา่ธรรมเนียมทีปรกึษาการลงทนุ  
(Advisory Fee) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.5 คา่ใชจ้่ายในการจดัใหมี้ผูป้ระกนั ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.6 คา่ใชจ้่ายอืน 
1.6.1 คา่ใชจ้่ายในการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิการขาย 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก 

 
 

ไม่เกิน 0.5350 

 
 

ไม่มี 

 
 

ไม่มี 

 
 

ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายรวม
ทงัหมดทปีระมาณการไม่ได้ 

   
 

      - KKP SG-AA ไม่เกิน 2.6750 0.006 0.008 0.006 
      - KKP SG-AA-SSF ไม่เกิน 2.6750 0.006 0.008 0.006 
      - KKP SG-AA-ES ไม่เกิน 2.6750 N/A N/A N/A 
คา่ธรรมเนียมอืน ๆ เช่น คา่ธรรมเนียม
วิชาชีพ, คา่ธรรมเนียมธนาคาร เป็นตน้4 

ตามทีจ่ายจรงิ 0.006 0.008 0.006 
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รายการทเีร ียกเก็บ อัตราตาม
โครงการ2 

เร ียกเกบ็จร ิงรอบปี2 
1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 

เร ียกเกบ็จร ิงรอบปี2 
1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 

เร ียกเกบ็จร ิงรอบปี2 
1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่าย
ทงัหมด 

   
 

      - KKP SG-AA ไม่เกิน 2.6750 1.485 1.483 1.483 

      - KKP SG-AA-SSF ไม่เกิน 2.6750 0.354 1.484 1.483 

      - KKP SG-AA-ES ไม่เกิน 2.6750 N/A N/A N/A 

ค่าใช ้จ่ายในการซ ือขายหลักทร ัพย  ์ ตามทจี่ายจร ิง 
0.106 

[คิดเป็น 10,526,266.93 บาท] 
0.112 

[คิดเป็น 8,392,607.73 บาท] 
0.099 

[คิดเป็น 8,320,218.28 บาท] 
 
ค่าธรรมเนียมทเีร ียกเก็บจากผู้สังซ ือหร ือผู้ถอืหน่วยลงทุน  (ร ้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

รายการทเีร ียกเก็บ 
อัตราตามโครงการ 2 

เร ียกเกบ็จร ิงรอบปี2 
1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 

เร ียกเกบ็จร ิงรอบปี2 
1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 

เร ียกเกบ็จร ิงรอบปี2 
1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  
(Front-end Fee) 

   
 

      - KKP SG-AA ไม่เกิน 2.14 0.535 0.535 0.535 

      - KKP SG-AA-SSF ไม่เกิน 2.14 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

      - KKP SG-AA-ES ไม่เกิน 2.14 N/A N/A N/A 

2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือคืน 
หน่วยลงทนุ (Back-end Fee) 

 
   

      - KKP SG-AA ไม่เกิน 2.14 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

      - KKP SG-AA-SSF ไม่เกิน 2.14 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

      - KKP SG-AA-ES ไม่เกิน 2.14 N/A N/A N/A 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลยีนหน่วย
ลงทนุ (Switching Fee) 

   
 

  -  กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง (Switch Out)     

      - KKP SG-AA ไม่เกิน 2.14 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

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

ไม่เกิน 2.14 
ไม่เกิน 2.14 

ยกเวน้ 
N/A 

ยกเวน้ 
N/A 

ยกเวน้ 
N/A 

  -  กรณีเป็นกองทนุปลายทาง (Switch In)     

      - KKP SG-AA ไม่เกิน 2.14 0.535 0.535 0.535 

      - KKP SG-AA-SSF       ไม่เกิน 2.14 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

- KKP SG-AA-ES ไม่เกิน 2.14 N/A N/A N/A 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ     

      - KKP SG-AA 
อตัรา 53.50 บาท 
ตอ่ 1 รายการ 

อตัรา 50 บาท 
ตอ่ 1 รายการ 

อตัรา 50 บาท 
ตอ่ 1 รายการ 

อตัรา 50 บาท 
ตอ่ 1 รายการ 
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รายการทเีร ียกเก็บ 
อัตราตามโครงการ 2 

เร ียกเกบ็จร ิงรอบปี2 
1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 

เร ียกเกบ็จร ิงรอบปี2 
1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 

เร ียกเกบ็จร ิงรอบปี2 
1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65 

      - KKP SG-AA-SSF 
อตัรา 53.50 บาท 
ตอ่ 1 รายการ 

ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

      - KKP SG-AA-ES อตัรา 53.50 บาท 
ตอ่ 1 รายการ 

N/A N/A N/A 

1การคาํนวณคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวมทีคิดเป็นอตัรารอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์ินของกองทนุ บรษัิทจดัการจะคาํนวณ
จากมลูคา่ทรพัยส์ินทงัหมดหกัดว้ยมลูคา่หนีสินทงัหมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ ทีเกิดขนึในวนัทาํการนนั  
2คา่ธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูคา่เพิมแลว้ 
3คา่ธรรมเนียมการจดัการดงักลา่ว จะรวมคา่ธรรมเนียมทีปรกึษาการลงทนุไวแ้ลว้ 
4ค่าใชจ้่ายอืน ทีแต่ละรายการมีมลูค่าไม่เกินรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ  ในกรณีค่าใชจ้่ายตามขอ้ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที
เรียกเก็บจากกองทนุรวม มีรายการค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีมีมลูค่าตงัแต่รอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิขึนไป บริษัทจะเปิดเผยค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
แยกเป็นรายการตา่งหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไวก้่ออนคา่ใชจ้่ายอืนๆ และรายการใดๆ ทีมีมลูคา่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ 
บรษัิทจะรวมคา่ใชจ้่ายดงักลา่วไวเ้ป็นรายการคา่ใชจ้่ายอืนๆ และแสดงไวเ้ป็นรายการสดุทา้ย  
หมายเหต ุ 
1) คา่ใชจ้่ายอืน ๆ ทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม ดงัรายละเอยีดเพิมเติมตามรายละเอียดโครงการในหวัขอ้/เรอืง “คา่ธรรมเนียมอืน ๆ” 
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทีจะปรบัเพิมอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิมเติมโครงการจดัการในอตัรา 
ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว หรือค่าใชจ้่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทงันีเป็นไปตามทีระบุไวใ้นรายละเอียดโครงการ หรือ
ตามหลกัเกณฑที์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
3) บรษัิทจดัการสงวนสิทธิทีจะยกเวน้ไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทนุนี โดยจะประกาศ 
ณ ทีทาํการของบรษัิทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ   
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ดี  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทาํรายการสบัเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนันีได ้โดยแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุทราบผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ และ/หรอืทีสาํนกังานของบรษัิทจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) 
5) ในกรณีทีกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ กองทนุตน้ทาง และกองทนุปลายทางจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management  fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรบัซือคืน (back end fee) ซาํซอ้นกนัและ
รวมถึงกรณีทีกองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วซา้ซอ้นดว้ยเช่นกนั 
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รายละเอ ียดการลงทุน  การกู้ยมืเงนิ  และการก่อภาระผูกพัน 
ของ กองทุนเปิดเคเคพ  ีสตราทจิคิ แอสเซ ็ท  อโลเคชัน  

 ณ วันท  ี30 มิถุนายน  2565 

 รายละเอ ียดการลงทุน 
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 รายละเอ ียดการกู้ยมืเงนิและการขายโดยมีสัญญาซือคืน  

- ไม่มี - 

 

 รายละเอ ียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า 
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 รายละเอ ียดกรณีลงท ุนในตราสารหนีทมีีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง 
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 รายงานสรุปจาํนวนเงนิลงทุนในตราสารหนี เงนิฝาก หร ือตราสารกึงหนีกงึท ุน 

 
 

 รายละเอ ียดและอันดับความน่าเช ือถอืของตราสารแหง่หนี เงนิฝาก หรอืตราสารกึงหนีกึงท ุน  ทกีองทุนลงทุนหร ือมีไว้
เป็นรายตัว 

 

 



 

                              กองทนุเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชนั  (KKP SG-AA FUND)                                           หนา้   87                            

 



 

                              กองทนุเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชนั  (KKP SG-AA FUND)                                           หนา้   88                            

 



 

                              กองทนุเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชนั  (KKP SG-AA FUND)                                           หนา้   89                            



 

                              กองทนุเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชนั  (KKP SG-AA FUND)                                           หนา้   90                            

คาํอธ ิบายการจัดอ ันดับตราสารของสถาบันจัดอ ันดับความน่าเช ือถอื  
 

สถาบันการจัดอนัดับความน่าเช ือถอื  Tris Rating 

คาํอธ ิบายการจัดอนัดบัเครดติตราสารหนีระยะกลางและยาวมีอายุตงัแต  ่1 ปีขนึไป คาํอธ ิบายการจัดอ ันดบัเครดติตราสารหนีระยะสันมอีายุตาํกว่า 1 ปี 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเสียงตาํทีสุด ผูอ้อกตราสารหนีมีความสามารถใน
การชาํระดอกเบียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบนอ้ยมาก
จากการเปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มอืนๆ 

AA  มีความเสียงตาํมาก ผูอ้อกตราสารหนีมีความสามารถในการชาํระดอกเบียและ
คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลียนแปลงทาง
ธุรกิจ  

 เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มอืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตทีอยู่ในระดบั AAA 
A มีความเสียงในระดบัตาํ ผูอ้อกตราสารหนีมีความสามารถในการชาํระดอกเบีย

และคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลียนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มอืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตทีอยู่ในระดบัสงูกวา่ 

BBB มีความเสียงในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนีมีความสามารถในการชาํระ
ดอกเบียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ทีเพียงพอ  แต่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มอืนๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาํระหนีอ่อนแอลงเมือเทียบกับอันดับเครดิตทีอยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BB มีความเสียงในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนีมีความสามารถในการชาํระดอกเบีย
และคืนเงินตน้ในเกณฑต์าํกว่าระดบัปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มอืนๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซงึอาจ
สง่ผลใหค้วามสามารถในการชาํระหนีอยู่ในเกณฑที์ไม่เพียงพอ 

B มีความเสียงในระดับสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนีมีความสามารถในการชาํระ
ดอกเบียและคืนเงินตน้ในเกณฑต์าํ  และอาจจะหมดความสามารถหรือความ
ตังใจในการชําระหนีได้ตามการเปลียนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มอืนๆ 

C มีความเสียงในการผิดนดัชาํระหนีสงูทีสดุ ผูอ้อกตราสารหนีไม่มีความสามารถ
ในการชาํระดอกเบียและคืนเงินตน้ตามกาํหนดอย่างชัดเจน โดยตอ้งอาศัย
เงือนไขทีเอืออาํนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มอืนๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการชาํระหนีได ้

D เป็นระดบัทีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาํระหนี โดยผูอ้อกตราสารหนีไม่สามารถชาํระ
ดอกเบียและคืนเงินตน้ไดต้ามกาํหนด 

 
อันดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมีเคร ืองหมาย (+) หรอืลบ (-) ตอ่ทา้ย
เพอืจาํแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบั
เดยีวกนั 

T1 ผูอ้อกตราสารหนีมีสถานะทังทางดา้นการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองจากการผิดนัดชาํระหนีที
ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอืน ผูอ้อกตราสารทีไดร้บัอนัดบัเครดิตในระดบั
ดังกล่าวซึงมีเครืองหมาย “ + ” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนัด
ชาํระหนีทีสงูยิงขนึ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนีมีสถานะทังทางดา้นการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งใน
ระดบัดี และมีความสามารถในการชาํระหนีระยะสนัในระดบัทีน่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนีมีความสามารถในการชาํระหนีระยะสนัในระดบัทียอมรบัได ้
T4 ผูอ้อกตราสารหนีมีความสามารถในการชาํระหนีระยะสนัทีคอ่นขา้งอ่อนแอ 
          อนัดบัเครดิตทุกประเภททีจัดโดย Tris Rating เป็นอนัดบัเครดิตตราสารหนี
ในตระกลูเงินบาท ซงึสะทอ้นความสามารถในการชาํระหนีของผูอ้อกตราสารโดยไม่
รวมความเสียงในการเปลียนแปลงการชาํระหนีจากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศ 

นอกจากนี Tris Rating ยงักาํหนด “แนวโนม้อนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) 
เพือสะทอ้นความเป็นไปไดข้องการเปลียนแปลงอนัดบัเครดิตของผูอ้อกตราสารใน
ระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสทีจะเกิดการ
เปลียนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในอนาคตของผู้
ออกตราสารทีอาจกระทบต่อความสามารถในการชาํระหนี ทังนี แนวโนม้อันดับ
เครดิตทีออกใหแ้ก่หน่วยงานหนงึๆจะเทียบเท่ากบัความสามารถในการชาํระหนีของ
หน่วยงานนนัๆ แนวโนม้อนัดบัเครดิตแบง่ออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัขนึ 
Stable หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจไม่เปลียนแปลง 
Negative หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัลดลง 
Developing หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัขนึ ปรบัลดลง  
  หรอืไม่เปลียนแปลง 
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สถาบันการจัดอนัดับความน่าเช ือถอื  Fitch Rating 

คาํอธ ิบายการจัดอ ันดบัความน่าเช ือถอืระยะยาว สาํหร ับประเทศไทย คาํอธ ิบายการจัดอ ันดบัความน่าเช ือถอืระยะสัน  สาํหร ับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชือถือขันสูงสุดของอันดับความน่าเชือถือ
ภายในประเทศไทยซึงกาํหนดโดย Fitch โดยอนัดบัความน่าเชือถือนีจะ
มอบให้กับอันดับความน่าเชือถือทีมีความเสียง  “น้อยทีสุด” เมือ
เปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารอืนในประเทศไทย และโดย
ปกติแลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินทีออกหรือคาํประกันโดย
รฐับาล 

AA (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชือถือขันสูงมากเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสาร
หรือตราสารอืนในประเทศโดยระดับความน่าเชือถือของตราสารทาง
การเงินขนันีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารอืนทีไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชือถือขนัสงูสดุของประเทศไทยเพียงเล็กนอ้ย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชือถือขันปานกลางเมือเปรียบเทียบกับผูอ้อก
ตราสารอืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่าการ
เปลียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอ่
ความสามารถในการชาํระหนีไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทาง
การเงินเหล่านีมากกว่าตราสารหนีอืนทีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชือถือในประเภททีสงูกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดบัความน่าเชือถือคอ่นขา้งตาํเมือเปรยีบเทียบกบั 
ผูอ้อกตราสารอืนในประเทศไทย การชาํระหนีตามเงือนไขของตราสาร
เหล่านีภายในประเทศนันๆ  มีความไม่แน่นอนในระดับหนึงและ 
ความสามารถในการชาํระหนีคืนตามกาํหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอน
มากขนึตามการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชือถือขนัตาํอย่างมีนยัสาํคญัเมือเปรยีบเทียบกบั
ผูอ้อกตราสารหนีอืนๆ ในประเทศไทยการปฏิบติัตามเงือนไขของตราสาร
หนีและขอ้ผกูพนัทางการเงินยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจบุนั แตค่วามมนัคงยงั
จาํกัดอยู่ในระดับหนึงเท่านัน และความสามารถในการชาํระหนีตาม
กาํหนดอย่างต่อเนืองเท่านัน และความสามารถในการชาํระหนีตาม
กาํหนดอย่างต่อเนืองนนั ไม่แน่นอนขึนอยู่กบัสภาวะทีเอือต่อการดาํเนิน
ธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดบัความน่าเชือถือขันตาํมากเมือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตรา

สารหรือตราสารอืนในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบติัตามขอ้
ผูกพันทางการเงินขึนอยู่กับสภาวะทีเอือต่อการดาํเนินธุรกิจและการ
พฒันาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อนัดบัความน่าเชือถือเหลา่นี จะถกูกาํหนดใหส้าํหรบัองคก์รหรอืตราสาร
หนีซงึกาํลงัอยู่ในภาวะผิดนดัชาํระหนี ในปัจจบุนั        

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขันสูงสุดในการชาํระหนีตามเงือนไขของตรา
สารตรงตามกาํหนดเมือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารอืนๆใน
ประเทศไทยภายใตอ้นัดับความน่าเชือถือนีจะมอบใหส้าํหรบัอนัดับความ
น่าเชือถือทีมีความเสียง “นอ้ยทีสดุ” เมือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืนใน
ประเทศเดียวกนัและโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหก้บัตราสารทางการเงินทีออก
หรือคาํประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีมีระดบัความน่าเชือถือสงูเป็นพิเศษจะมี
สญัลกัษณ ์ “ + ”  แสดงไวเ้พมิเติมจากอนัดบัความน่าเชือถือทีกาํหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาํระหนีตามเงือนไขทางการเงินตาม
กาํหนดเวลาในระดบัทีน่าพอใจเมือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหนีอืนใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชือถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากบักรณีทีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือทีสงูกว่า                         

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหนีตามเงือนไขของตราสารการเงิน
ตามกาํหนดเวลาในระดับปานกลางเมือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอืน
หรอืตราสารอืนในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาํระหนี
ดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึนไปตามความเปลียนแปลงในทางลบใน
ระยะสนัมากกว่าตราสารทีไดร้บัการจดัอนัดบัทีสงูกว่า           

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหนีตามเงือนไขของตราสารการเงิน
ตามกําหนดเวลาทีไม่แน่นอนเมือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอืนใน
ประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนีดงักลา่วจะไม่แน่นอนมากขึนตาม
การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสนั  

C (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหนีตามเงือนไขของตราสารการเงิน
ตามกาํหนดเวลาทีไม่แน่นอนสงูเมือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราอืนในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางการเงินขึนอยู่กบัสภาวะที
เอือตอ่การดาํเนินธุรกิจและสภาพการณท์างเศรษฐกิจเท่านนั       

D (tha) แสดงถึงการผิดนดัชาํระหนีทีไดเ้กิดขนึแลว้หรอืกาํลงัจะเกิดขนึ                      
หมายเหตุประกอบการจัดอ ันดับความน่าเช ือถือ ในระยะยาว  ในระยะสัน  
สาํหร ับประเทศไทย 
            เครืองบ่งชีพิเศษสาํหรบัประเทศไทย “ tha ” จะถกูระบไุวต้่อจากอนัดบัความ
น่าเชือถือทุกระดับ เพือแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชือถือ
ระดับสากล เครืองหมาย “ + ”  หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไวเ้พิมเติมต่อจากอันดบั
ความน่าเชือถือสาํหรบัประเทศหนึงๆ เพือแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกัน
ภายในอนัดบัความน่าเชือถือขนัหลกั ทงันี จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ ์ตอ่ทา้ยดงักลา่ว
สาํหรบัอนัดบัความน่าเชือถืออนัดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีตาํกว่า  “CCC (tha)”   
       สาํหรบัอันดับความน่าเชือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลกัษณ์
ตอ่ทา้ยดงักลา่วสาํหรบัอนัดบัความน่าเชือถือในระยะสนั นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
       สัญญาณการปรบัอันดับความน่าเชือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการ
ปรบัอนัดบัความน่าเชือถือจะถกูใชเ้พือแจง้ใหน้กัลงทนุทราบว่ามีความเป็นไปไดที้จะมี
การเปลียนแปลงอนัดบัความน่าเชือถือและแจง้แนวโนม้ทิศทางของการเปลียนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึงบ่งชีแนวโนม้ในการปรบั
อนัดบัความน่าเชือถือใหส้งูขึน “สญัญาณลบ” จะบ่งชีแนวโนม้ในการปรบัอนัดบัความ
น่าเชือถือใหต้าํลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน”์  ในกรณีทีอันดับความน่าเชือถืออาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึนปรบัลงหรือคงทีโดยปกติ สัญญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชือถือ
มกัจะถกูระบไุวส้าํหรบัช่วงระยะเวลาสนัๆ 
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สถาบันการจัดอ ันดับความน่าเช ือถอื  Moody’s Rating 

คาํอธ ิบายการจัดอ ันดบัความน่าเชอืถอื   
Aaa - อนัดบัคณุภาพ Aaa สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีถกูจดัอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในระดบัสงูสดุ และมีความเสียงในระดบัตาํมากทีสดุทีจะถกูลดอนัดบัความ
น่าเชือถือลง  
Aa - อนัดบัคณุภาพ Aa สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีถกูจดัอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในระดบัสงู และมีความเสยีงในระดบัตาํมากทีจะถกูลดอนัดบัความน่าเชือถือลง  
A - อนัดบัคณุภาพ A สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีถกูพิจารณาว่ามีความน่าเชือถืออยู่ในระดบัสงูกว่าระดบัปานกลาง และมีความเสยีงในระดบัตาํทีจะถกูลดอนัดบั
ความน่าเชือถือลง  
Baa - อนัดบัคณุภาพ Baa สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีถกูพิจารณาว่ามีความน่าเชือถืออยู่ในระดบัปานกลาง และมีความเสียงในระดบัปานกลางทีจะถกูลดอนัดบั
ความน่าเชือถือลง และอาจมีปัจจยัพิเศษบางประการทีนาํไปสูก่ารเก็งกาํไรในตลาดได ้ 
Ba - อนัดบัคณุภาพ Ba สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีถกูจดัอยูใ่นกลุม่ทีมีพืนฐานทีนาํไปสูก่ารเก็งกาํไรในตลาดได ้และมีความเสียงในระดบัสงูพอสมควรทีจะถกูลด
อนัดบัความน่าเชือถือลง  
B - อนัดบัคณุภาพ B สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีถกูพิจารณาว่าเป็นตราสารทีสรา้งการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสยีงในระดบัสงูทีจะถกูลดอนัดบัความน่าเชือถือ
ลง  
Caa - อนัดบัคณุภาพ Caa สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีถกูจดัอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในระดบัตาํ และมีความเสียงในระดบัสงูมากทีจะถกูลดอนัดบัความน่าเชือถือลง  
Ca - อนัดบัคณุภาพ Ca สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีสรา้งการเก็งกาํไรสงูในตลาด และมีแนวโนม้ทีจะเกิดการผิดสญัญาชาํระหนีมาก  
C - อนัดบัคณุภาพ C สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีเกิดการผดิสญัญาชาํระหนีขนึแลว้ และมีโอกาสนอ้ยทีจะกลบัมาชาํระเงินตน้หรอืดอกเบียได ้ 
 
หมายเหตุ: การเพมิเติมขอ้มลูในการจดัอนัดบั อาจใชเ้ลข 1, 2 และ 3 กาํกบัตอ่ทา้ยอนัดบัคณุภาพตราสารหนีตงัแตอ่นัดบั Aa ถึง Caa การกาํกบัดว้ยเลข 1 แสดง
ว่ามีตราสารหนีประเภทอืนทีคลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพสงูทีสดุในอนัดบันนั การกาํกบัดว้ยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีประเภทอืนทีคลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพปาน
กลางในอนัดบันนั และการกาํกบัดว้ยเลข 3 แสดงวา่มีตราสารหนีประเภทอืนทีคลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพตาํทีสดุในอนัดบันนั 

 
 

 อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 1.4 
 

 ผลขาดทนุสงูสดุทีเกิดขนึจรงิของกองทนุรวมยอ้นหลงั 5 ปี (maximum drawdown) 
 กองทนุ KKP SG-AA มีผลขาดทนุสงูสดุทีเกิดขึนจรงิของกองทนุรวมยอ้นหลงั 5 ปี (maximum drawdown)  
= -21.25% (ในกรณีกองทนุมีอายไุม่ถึง 5 ปี ขอ้มลู maximum drawdown จะเป็นขอ้มลูตงัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุ 
ถึงวนัสินรอบระยะเวลาบญัชี) 

 กองทนุ KKP SG-AA-SSF มีผลขาดทนุสงูสดุทีเกิดขนึจรงิของกองทนุรวมยอ้นหลงั 5 ปี (maximum drawdown)  
= -11.80% (ในกรณีกองทนุมีอายไุม่ถึง 5 ปี ขอ้มลู maximum drawdown จะเป็นขอ้มลูตงัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุ 
ถึงวนัสินรอบระยะเวลาบญัชี) 
(ขอ้มลู ณ. วนัที 1 ธ.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2565 เนืองจากบรษัิทจดัการรบัโอนกองทนุ KKP SG-AA FUND ตงัแต่วนัที  
1 ธ.ค. 2557) 
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ผลการดาํเนินงานของกองทนุ1 
 หน่วยลงทุนชนิดทวัไป (KKP SG-AA) ณ วันท  ี30 มิถุนายน  2565 

มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ :  7,948,589,057.47 บาท 
มลูคา่หน่วยลงทนุ :  14.4963 บาทตอ่หน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดอืน  6 เดอืน  1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตังแต่จัดตัง
กองทุน2 

กองทนุรวม  -12.07% -10.20% -12.07% -9.78% -0.12% 1.65% N/A 2.37% 
ตวัชีวดั3,7 -12.72% -10.49% -12.72% -6.83% 2.20% 3.51% N/A 3.58% 
ความผนัผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

11.27% 12.64% 11.27% 9.18% 9.56% 7.87% N/A 7.07% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีวดั 

11.32% 12.68% 11.32% 9.19% 10.68% 8.74% N/A 7.83% 

ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทิน5, 6 (%ตอ่ปี)  
 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุรวม  N/A N/A -2.93% 3.08% 8.36% 8.71% -6.31% 8.21% 2.38% 11.00% 
ตวัชีวดั3,7 N/A N/A -2.43% -1.40% 10.79% 9.71% -4.55% 10.27% 3.01% 17.91% 
ความผนัผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

N/A N/A 8.18% 5.49% 5.44% 2.81% 4.95% 4.03% 12.85% 6.00% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีวดั 

N/A N/A 8.13% 6.03% 6.17% 2.66% 5.26% 4.37% 15.29% 5.76% 

1. เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม
บรษัิทจดัการลงทนุ 
2. % ตอ่ปี 

3. ตวัชีวดั : 
 สดัสว่น (%) 
1. ดชันีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 10 

2. ดชันี MSCI AC World NETR USD Index ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความเสียง
อตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

45 

3. ดชันี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD  ปรบัดว้ยตน้ทนุ
การปอ้งกนัความเสียงอตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

6 

4. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 5 

5. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีตราสารหนีภาคเอกชน Mark-to-Market ทีมีอนัดบัความน่าเชือถือของผูอ้อกตรา
สารอยู่ในระดบั BBB+ ขนึไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 

5 

6. ดชันี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนั
ความเสียงอตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

10 
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7. ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(PF & 
REIT Total Return Index) 

3 

8. ดชันี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุ
การปอ้งกนัความเสียงอตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

3 

9. ดชันี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความเสียงอตัรา
แลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

3 

10. ดชันี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบั
ดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสียงอตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณ
ผลตอบแทน 

2 

11. ดชันีราคาทองคาํในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความเสียง
อตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

3 

12. อตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 3 เดือน วงเงินนอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลียของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี 

5 

 
4. กองทนุ KKP SG-AA อยู่ใตก้ารบรหิารจดัการของ บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั ตงัแต ่วนัที 1 ธนัวาคม 2557 เป็นตน้ไป 
5. หากกองทนุรวมมีผลการดาํเนินงานตงัแตว่นัทีจดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทนุรวมหรอืวนัทีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทนุไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดาํเนินงานของปีปฏิทินแรกตงัแตว่นัทีกองทนุรวม 
จดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทนุรวมหรอืวนัทีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทนุจนถึงวนัทาํการสดุทา้ยของปีปฏิทินแรก 

6. หากกองทนุรวมมีผลการดาํเนินงานในปีทีเลิกกองทนุไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาํเนินงานของปีปฏิทินสดุทา้ยตงัแต่วนัทาํ
การสดุทา้ยของปีปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวนัทีเลิกกองทนุ 

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. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไม่ไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
2. การลงทนุมีความเสียง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
3. จดทะเบียนจดัตงักองทนุวนัที 19 สิงหาคม 2554 
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 หน่วยลงทุนชนิดเพอืการออม (KKP SG-AA SSF) ณ วันท  ี30 มิถุนายน  2565 

มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ :  97,652,300.48 บาท 
มลูคา่หน่วยลงทนุ :  14.4954 บาทตอ่หน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดอืน  6 เดอืน  1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตังแต่จัดตงั
กองทุน2 

กองทนุรวม  -12.07% -10.20% -12.07% -9.78% N/A N/A N/A 4.07% 
ตวัชีวดั3,7 -12.72% -10.49% -12.72% -6.83% N/A N/A N/A 6.89% 
ความผนัผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

11.27% 12.64% 11.27% 9.18% N/A N/A N/A 7.92% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีวดั 

11.32% 12.68% 11.32% 9.19% N/A N/A N/A 8.24% 

ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทิน5, 6  (%ตอ่ปี)  
 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.72% 10.99% 
ตวัชีวดั3,7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.26% 17.91% 
ความผนัผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.24% 6.00% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีวดั 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.44% 5.76% 

1. เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม
บรษัิทจดัการลงทนุ 
2. % ตอ่ปี 

3. ตวัชีวดั :  
 สดัสว่น (%) 
1. ดชันีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 10 

2. ดชันี MSCI AC World NETR USD Index ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความเสียง
อตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

45 

3. ดชันี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD  ปรบัดว้ยตน้ทนุ
การปอ้งกนัความเสียงอตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

6 

4. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 5 

5. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีตราสารหนีภาคเอกชน Mark-to-Market ทีมีอนัดบัความน่าเชือถือของผูอ้อกตรา
สารอยู่ในระดบั BBB+ ขนึไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 

5 

6. ดชันี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนั
ความเสียงอตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

10 
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7. ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(PF & 
REIT Total Return Index) 

3 

8. ดชันี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุ
การปอ้งกนัความเสียงอตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

3 

9. ดชันี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความเสียงอตัรา
แลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

3 

10. ดชันี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบั
ดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสียงอตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณ
ผลตอบแทน 

2 

11. ดชันีราคาทองคาํในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความเสียง
อตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

3 

12. อตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 3 เดือน วงเงินนอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลียของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี 

5 

4. กองทนุ KKP SG-AA อยู่ใตก้ารบรหิารจดัการของ บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั ตงัแต ่วนัที 1 ธนัวาคม 2557 เป็นตน้ไป 
5. หากกองทนุรวมมีผลการดาํเนินงานตงัแตว่นัทีจดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทนุรวมหรอืวนัทีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทนุไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดาํเนินงานของปีปฏิทินแรกตงัแตว่นัทีกองทนุรวม 
จดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทนุรวมหรอืวนัทีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทนุจนถึงวนัทาํการสดุทา้ยของปีปฏิทินแรก 

6. หากกองทนุรวมมีผลการดาํเนินงานในปีทีเลิกกองทนุไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาํเนินงานของปีปฏิทินสดุทา้ยตงัแต่วนัทาํ
การสดุทา้ยของปีปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวนัทีเลิกกองทนุ 

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. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไม่ไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
2. การลงทนุมีความเสียง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
3. จดทะเบียนจดัตงักองทนุวนัที 19 สิงหาคม 2554 (เปิดชนิดหน่วยลงทนุ ณ วนัที 30 เมษายน 2563) 
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บร ิษัทได้มีการเปลียนดัชนีช ีวัด (Benchmark) ของกองทุน  KKP SG-AA FUND โดยมีผลตังแต่วันท  ี1 ตุลาคม 2564  
เป็นต้นไปรายละเอ ียด ดังนี 

ข ้อความเดมิ ข ้อความใหม่ เหตุผล 
ชอืช ีวัด/อ้างอ ิง สัดส่วน  ชอืช ีวัด/อ้างอ ิง สัดส่วน   

1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET TRI) 

15 1. ดชันีผลตอบแทนรวม 
SET100 (SET100 TRI) 

10 - เพือใหส้อดคลอ้งกบัการ
ปรบัเปลียนสดัส่วนการลงทนุ
ระยะยาว (Strategic Asset 
Allocation : SAA) ของที
ปรกึษาการลงทนุของกองทนุ 
- เพือใหส้อดคลอ้งกบั
แผนการลงทนุในปัจจบุนั 
- แกไ้ขชือบาง Benchmark 
เพือใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลียนชือของดชันี 
- แกไ้ข Benchmark เพือให้
สะทอ้นถึงตน้ทนุในการ
ปอ้งกนัความเสียงจากอตัรา
แลกเปลียน สาํหรบัการลงทนุ
ในตราสารทนุ สินคา้โภค
ภณัฑ ์(Commodity) ทองคาํ 
ตา่งประเทศ จากเดิม ทีระบุ
วา่ ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลียน
เพือคาํนวณผลตอบแทนเป็น
สกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณ
ผลตอบแทน เป็น ปรบัดว้ย
ตน้ทนุการปอ้งกนัความเสียง
อตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ 
วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 

2. ดชันี MSCI AC World NETR 
USD Index ในสกลุเงินดอลลาร์
สหรฐั ปรบัดว้ย 
อตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุบาท  
ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

35 2. ดชันี MSCI AC World 
NETR USD Index ในสกลุ
เงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ย
ตน้ทนุการปอ้งกนัความ
เสียงอตัราแลกเปลียนเพือ
คาํนวณผลตอบแทนเป็น
สกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณ
ผลตอบแทน 

45 

3. ดชันี Bloomberg Barclays 
GLOBAL AGGREGATE Total 
RETURN INDEX VALUE 
Hedged USD ปรบัดว้ยตน้ทนุ
การปอ้งกนัความเสียงอตัรา
แลกเปลียนเพือคาํนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ 
วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

20 3. ดชันี Bloomberg GLOBAL 
AGGREGATE Total 
RETURN INDEX VALUE 
Hedged USD  ปรบัดว้ย
ตน้ทนุการปอ้งกนัความ
เสียงอตัราแลกเปลียนเพือ
คาํนวณผลตอบแทนเป็น
สกลุเงินบาท ณ วนัที
คาํนวณผลตอบแทน 

6 

4. ดชันี Bloomberg Barclays 
Global High Yield Total 
Return Index Value Hedged 
USD ปรบัดว้ยตน้ทนุการ
ปอ้งกนัความเสียง 
อตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ 
วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

10 4. ดชันี Bloomberg Global 
High Yield Total Return 
Index Value Hedged USD 
ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนั
ความเสียงอตัราแลกเปลียน
เพือคาํนวณผลตอบแทนเป็น
สกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณ
ผลตอบแทน 

10 

5. ดชันีผลตอบแทนรวมของ
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
กองทรสัตเ์พือการลงทนุ 

5 5. ดชันีผลตอบแทนรวมของ
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์
และกองทรสัตเ์พือการลงทนุ

3 
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ข ้อความเดมิ ข ้อความใหม่ เหตุผล 
ชอืช ีวัด/อ้างอ ิง สัดส่วน  ชอืช ีวัด/อ้างอ ิง สัดส่วน   

ในอสงัหารมิทรพัย ์(PF & REIT 
Total Return Index) 

ในอสงัหารมิทรพัย ์(PF & 
REIT Total Return Index 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ดชันี FTSE ST Real Estate 
Investment Trusts  ในสกลุเงิน
ดอลลารสิ์งคโปร ์โดยปรบัเป็น
อตัราผลตอบแทนทกุประเภท
จากการลงทนุในหลกัทรพัย ์
(Total return) โดยใชข้อ้มลูจาก
ฐานขอ้มลู Bloomberg หรอื
แหลง่ขอ้มลูอืนทีมีความ
น่าเชือถือและไดร้บัการยอมรบั 
และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลียน
เพือคาํนวณผลตอบแทนเป็น
สกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณ
ผลตอบแทน 

5 6. ดชันี FTSE EPRA Nareit 
Global REITS Net Total 
Return Index ในสกลุเงิน
ดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ย
ตน้ทนุการปอ้งกนัความเสียง
อตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ 
วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

3 

7. ดชันี DBIQ Optimum Yield 
Diversified Commodity Index 
Excess Return ในสกลุเงิน
ดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ย 
อตัราแลกเปลียนเพือคาํนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุบาท  
ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

3 7. ดชันี DBIQ Optimum Yield 
Diversified Commodity 
Index Excess Return ใน
สกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบั
ดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความ
เสียงอตัราแลกเปลียนเพือ
คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุ
บาท ณ วนัทีคาํนวณ
ผลตอบแทน 

2 

8. ดชันีราคาทองคาํ London PM 
Fix ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 
ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลียนเพือ
คาํนวณผลตอบแทนเป็น 
สกลุบาท ณ วนัทีคาํนวณ
ผลตอบแทน 

2 8. ดชันีราคาทองคาํในสกลุเงิน
ดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold 
Price PM) ปรบัดว้ยตน้ทนุ
การปอ้งกนัความเสียงอตัรา
แลกเปลียนเพือคาํนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ 
วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

3 

9. อตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ  
3 เดือน วงเงินนอ้ยกวา่ 5 ลา้น
บาท เฉลียของ 3 ธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ 

5 9. อตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 
3 เดือน วงเงินนอ้ยกวา่ 5 
ลา้นบาท เฉลียของ 3 
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 

5 
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ข ้อความเดมิ ข ้อความใหม่ เหตุผล 
ชอืช ีวัด/อ้างอ ิง สัดส่วน  ชอืช ีวัด/อ้างอ ิง สัดส่วน   

ธนาคารกรุงเทพ  
ธนาคารกสิกรไทย และ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
หลงัหกัภาษี 

ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกั
ภาษี 

  10. ผลตอบแทนรวมของดัชนี

พันธบัตรรัฐบาล  Mark-to-

Market ของสมาคมตลาดตรา

สารหนีไทย 

5 เพิม Benchmark สาํหรบัการ
ลงทุนในตราสารหนีภาครัฐ 
ตราสารหนีภาคเอกชนใน
ประเทศ  และการลงทุนใน
กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐาน 
(Infrastructure Fund) ทวัโลก   11. ผลตอบแทนรวมสุทธิของ

ดัชนีตราสารหนีภาคเอกชน 
Mark-to-Market ที มี อั นดั บ
ความน่าเชือถือของผูอ้อกตรา
สารอยู่ในระดบั BBB+ ขึนไป 
ของสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทย) 

5 

  12. ดั ช นี  MSCI World Core 
Infrastructure USD Net Total 
Return ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้ องกันความเสียงอัตรา
แลกเปลียนเ พื อคํานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 
ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

3 

 
วันทรีวบรวมข ้อมูล ณ วันท  ี  28 เมษายน  2566 
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