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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
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เสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป 

มูลคา่โครงการ 5,000,000,000 บาท จ านวนหนว่ยลงทุน 500,000,000 หนว่ย  

มูลคา่ทีต่ราไว้หนว่ยละ 10 บาท ราคาเสนอขายคร้ังแรกหนว่ยละ 10 บาท 
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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดเคเคพ ีสตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคช่ัน-Light   

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

กองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในผู้ออก (issuer concentration)  
จงึมีความเสีย่งทีผู้่ลงทนุอาจสูญเสียเงนิลงทนุเป็นจ านวนมาก 

ค าเตอืน/ข้อแนะน า 
• เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

เมื่อกองทุนน าเงินบาทไปซื้อหลักทรัพย ์ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็น
เครื่องมือป้องกันความเส่ียงดังกล่าวตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ยกตัวอย่างเช่น  
กรณีค่าเงินดอลลารส์หรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
เพื่อป้องกันความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปล่ียน ในสัดส่วนที่มากกว่า กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  
มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน 
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปล่ียนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกัน ในกรณีค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า ดังน้ัน กองทุนจึงยังคงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอยู่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับ 
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการท าธุรกรรมป้องกัน 
ความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซึ่งท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้ได้  

• เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  
การเมือง และสังคมของประเทศทีก่องทุนไปลงทุน รวมถึงความเส่ียงทีท่างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการ
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณท์ี่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รับคืนเงนิตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และ/หรือ ตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง กองทุน
อาจมีความเส่ียงมากว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ้์างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่า
จงึมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพยอ้์างอิงโดยตรง  

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และ/หรือ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน  
กฎข้อบังคับ และปัจจัยอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ทศิทางราคาหลักทรัพย ์อัตราดอกเบีย้ สภาวะอัตราแลกเปล่ียนและ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเส่ียง เป็นต้น ดังน้ัน จึงท าให้กองทุนมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  
จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อมีความเข้าใจ 
ในความเส่ียงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึง
ประสบการณก์ารลงทุน วัตถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงนิของผู้ลงทุนเอง 

• ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเส่ียงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าน้ันไม่ใช่ส่ิงเดียวกับทรัพยสิ์นที่ต้องการลดความเส่ียง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการ
ค านวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเส่ียง  
หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง
เคล่ือนไหวในทิศทางที่ ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่สามารถ
ลดความเส่ียงได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 
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• กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด  
(Active management risk) ความเส่ียงจากการทีก่ารตัดสินใจลงทุน การวิเคราะหห์ลักทรัพย ์หรือกลยุทธก์ารลงทุน
ของผู้จัดการกองทุนทีอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนทีสู่งกว่าดัชนีชีว้ัดได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในตราสาร Non-Investment Grade หรือ Unrated หรือ Unlisted ในสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 15% 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดัง น้ัน  อาจมีความเ ส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร  
(Credit risk/Default risk) และ ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) มากขึน้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กรณีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่การออม  
• ผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และที่แก้ไข

เปล่ียนแปลง (ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ
ลงทุนหรือการซื้อและหรือขายคืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ตามทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวข้องก าหนด หากการลงทุนและหรือการซือ้ขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมาย
ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องช าระคืนภาษีและหรือมีเบีย้ปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ทั้งนี้บริ ษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยค่าภาษีที่ ผู้ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบี้ยปรับ  
เงนิเพิม่ ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนทีเ่กิดขึน้กับผู้ลงทุน 

• ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอย่างต่อเน่ืองระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ 
ประมวลรัษฏากรก าหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันทีจ่ะต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขและวิธีการทีก่ าหนดไว้ในกฎหมาย
ภาษีอากร ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชนท์างภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
มิฉะน้ันจะต้องช าระเงนิเพิม่และหรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฏากร 

• สิทธิประโยชนท์างภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้พึงได้รับจะสิน้สุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีทีเ่คยได้รับภายในก าหนดเวลา 
และหากการช าระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิเพิ่ม
และ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทัง้นี ้สิทธิประโยชนท์างภาษีทีผู้่ถือหน่วยลงทุนจะได้รับและภาระภาษี
ทีอ่าจเกิดขึน้เมื่อไม่ปฏิบัตติามเงือ่นไขการลงทุน จะเป็นไปตามทีก่รมสรรพากรก าหนด 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนชนิดเพือ่การออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกันได้ 

• ผู้ลงทุนมีหน้าทีใ่นการบันทกึ จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและเอกสารอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุน
ในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่การออมของผู้ลงทุนเพือ่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวข้องก าหนด 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าส่ังซือ้/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
เป็นการช่ัวคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ไป
หรือเปล่ียนแปลงไป และ/หรือเงือ่นไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชนท์างภาษี
เปล่ียนแปลงไป และ/หรือกรณีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ 
ขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับค าส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจาก 
ปิดรับค าส่ังซือ้/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร 

• การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน รวมทัง้สอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ทีบ่ริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืนทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน  และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้  
เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความ
เส่ียงทีอ่าจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่นไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจ
ลงทุน 

• กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
โดยผู้ถอืหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที ่https://am.kkpfg.com 

• ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเมื่อมีข้อสงสัยใหส้อบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนใหเ้ข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  และควรขอดูบัตรประจ าตัวของบุคคลดังกล่าวทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้้วย 

• ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
ในหนังสือชีช้วน 

• ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องได้ตามที่ส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ตามทีม่ีค าส่ังไว้   

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์นตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(www.sec.or.th) 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุน 
ได้ที ่https://am.kkpfg.com 

• กองทุนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ  ดังน้ัน บริษัทจัดการ จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุน
ของกองทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของกองทุน ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
จัดการ 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน 
ในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูล 
ได้ทีท่มี https://am.kkpfg.com  

• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing 
Fund) ตามอัตราส่วนที่บรัทจัดการก าหนด ดัง น้ัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรม 
ทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชนอั์นอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนทีเ่ปิดใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชนสู์งสุดแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง  ทั้ง นี้  ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูล 
ได้ที ่https://am.kkpfg.com 

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีส่มาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให ้
บริษัทจัดการทราบ เพือ่ทีบ่ริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพยข์องพนักงานได้ 

http://www.sec.or.th/
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• บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน เพิม่เตมิจากผู้สนใจส่ังซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ลงทุน
ตามค าจ ากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุน 
ในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และ
ประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือ การส่ังการของหน่วยงาน          
ผู้มีอ านาจ ทัง้นี ้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนมีหน้าที่ต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า 
(Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนมีหน้าทีแ่จ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจนท์ราบ
ลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติ 
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
จ าเป็นต้องด าเนินการ   ตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม 
และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้ง  การด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอ านาจ
ก าหนดแนวทาง 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายน้ัน 

• ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการ
กองทุนทีได้รับอนุมัติจาก ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจน 
ข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดท าขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดย 
ผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้า 
ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย 
การไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้วน หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือตดิประกาศทีส่ านักงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และ/หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันทีบ่ริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิม่เติม สามารถท าธุรกรรม
กับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส าหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงนิทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนที่ตนถือ  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ  
การคืนเงนิทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดน้ันๆ ด้วย 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน  กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียว
เท่าน้ัน การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ท าให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อ
บุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความ
ผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิตกิรรมอ่ืน 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วย
ลงทุนออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด ทั้งนี้  
เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัท
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จัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการ ขายและรับซือ้คืนทีใ่ช้ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ท าการ
ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่าน
เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วย
ลงทุนภายในกองทุนเดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ/หรือที่
ส านักงานของบริษัทจัดการและ/หรือส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

• บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน
ภายในกองทุนนี้  โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ 
ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส าหรับผู้ลงทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน  ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเส่ียง 
อาจได้รับเงนิคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบีย้ประกันส่วนทีจ่ัดสรรเข้ากองทุนรวม และอาจได้รับช าระเงนิค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในหนังสือชีช้วน  

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ซึ่งผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมไม่ได้ขึน้อยู่กับฐานะทางการเงนิหรือผลการด าเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ  รวมถึงบริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม ์

• เน่ืองจากกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนมีข้อก าหนด เงือ่นไข และวิธีปฏิบัต ิ สิทธิประโยชนต์่างๆ แตกต่างไป
จากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด   
ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษารายละเอียดของกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนน้ันให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ  โดยสามารถ
ติดต่อขอรับรายละเอียดเงื่อนไขของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอาประกันภัย หรือเอกสารอ่ืนใดที่ใช้ในการเสนอขาย
กรมธรรม์ ข้อมูลผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หนังสือชี้ชวน 
ของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจ
ก่อนตัดสินใจทุกครั้ง 

• เงินค่าเบีย้ประกันชีวิตส่วนที่น าไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเส่ียงตามระดับความเส่ียงและนโยบายการลงทุน
ของกองทุนน้ัน ๆ  โดยกองทุนรวมไม่ได้ค า้ประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนในทุกกรณี  เงินค่าเบีย้ประกันชีวิตส่วนที่น าไปลงทุนในกองทุนรวมอาจ
อาจมีมูลค่าเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงเปล่ียนแปลงตามผลการด าเนินงานของกองทุนรวมทีผู้่ลงทุน/ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนเลือกลงทุน  โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกัน
ชีวิตควบการลงทุนอาจได้รับเงนิลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงนิลงทุนเริ่มแรกก็ได้ 

• ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเน่ืองมาจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ 
เงือ่นไขทีบ่ริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด 
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• หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนมีเรื่องต้องการร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัท
ประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงาน 
ทีม่ีอ านาจก าหนด  

• ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน  บริษัทจัดการ 
จะจัดส่งประเด็นในการขอมติและรายละเอียดอ่ืน ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อใหแ้ก่
ผู้เอาประกันภัย ทีเ่ป็นผู้ถือหน่วยลงทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน  และหลังจากทีบ่ริษัทประกันชีวิต
ได้รวบรวมมติของผู้เอาประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดการทราบภายใน
ระยะเวลาตามทีต่กลงกัน 

• ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนีใ้นรูปแบบของกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) ได้ 
โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซือ้ขายกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก าหนด 
และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการขายกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

• กรณีผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑท์ี่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ประกาศก าหนด หรือที่
เห็นชอบให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืนได้  โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกัน
ชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  
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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 
1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  
ช่ือ กองทนุเปิดเคเคพ ีสตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light   

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

ประเภทโครงการ - กองทนุเปิดเพื่อผูล้งทนุทั่วไป (retail fund)   
- กองทนุรวมผสม 
- กองทนุรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

นโยบาย และหลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล ไม่มี 

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายโุครงการ 
จ านวนเงนิทนุของโครงการ 5,000 ลา้นบาท 
จ านวนหน่วยลงทุน 500 ลา้นหน่วย 
มูลค่าขั้นต ่าของการซือ้แต่ละครั้ง หน่วยลงทนุชนิดทั่วไป :  1,000 บาท 

หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม :  1,000 บาท 
หน่วยลงทนุชนิด ES    : 1,000 บาท 

มูลค่าขั้นต ่าของการขายคืนแต่ละครั้ง หน่วยลงทนุชนิดทั่วไป :  ไม่ก าหนด 
หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม :  ไม่ก าหนด 
หน่วยลงทนุชนิด ES    : ไม่ก าหนด 

จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของการส่ังขายคืนแต่ละครั้ง หน่วยลงทนุชนิดทั่วไป :  ไม่ก าหนด 
หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม :  ไม่ก าหนด 
หน่วยลงทนุชนิด ES    : ไม่ก าหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต ่า หน่วยลงทนุชนิดทั่วไป :  100 บาท 
หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม :  100 บาท 
หน่วยลงทนุชนิด ES    : 100 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต ่า หน่วยลงทนุชนิดทั่วไป :  10 หน่วย 
หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม :  10 หน่วย 
หน่วยลงทนุชนิด ES    : 10 หน่วย 

วันทีไ่ด้รับอนุมตัใิหจ้ัดตัง้และจัด การกองทนุรวม วนัที่ 29 มกราคม 2562 
วันทีจ่ดทะเบยีนกองทุนรวม วนัที่ 12 มีนาคม 2562 

รอบระยะเวลาบัญชี วนัที่ 1 มกราคม ถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเวน้ จ านวนหรือมูลค่าตามขอ้ มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า โดยถือว่า
ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้เพื่ออ านวยความสะดวก และเป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะปิดประกาศแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว ณ ส านกังานของบรษิัทจดัการและ
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนทกุแห่ง รวมถึงลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
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ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยขายคืนหน่วยลงทนุแลว้ท าใหม้ลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า
มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าตามที่ก าหนดไว ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การขายคืนหน่วยลงทนุทัง้จ านวน 
 
นโยบายการลงทุน 

1. กองทุนมีนโยบายที่จะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารหนี ้และ/หรือเงิน
ฝาก ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ โดยกองทนุจะพิจารณา
ลงทนุในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภทในสดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ โดยสดัส่วนการลงทนุ
ขึน้อยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณใ์นแต่ละขณะ ในกรณีบริษัทจัดการมีการแต่งตัง้ 
ที่ปรึกษาการลงทุน  บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นภายใตก้รอบการใหค้ าแนะน าในดา้นการลงทุน  
ที่ระบุไวใ้นบทวิเคราะห ์Asset Allocation ที่ไดร้บัจากที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี ้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินที่เสนอขายในตา่งประเทศ ไม่เกินรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  

2. กองทนุมีกลยทุธก์ารลงทนุแบบมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (Active Management) ซึ่งกองทนุจะลงทนุ โดย
พิจารณาจากปัจจัยพื ้นฐานเป็นส าคัญ  ประกอบด้วยค าแนะน าจากที่ปรึกษาการลงทุน และการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ  
ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะบริษัท รวมถึงปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการตดัสินใจลงทุน โดยใชก้ารวิเคราะหท์ัง้แบบ Top-Down 
Approach และวิเคราะหแ์บบ Bottom-Up Approach  

3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอื่น หรือกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์(กอง1) หรือทรสัตเ์พื่อการลงทนุใน
อสงัหารมิทรพัย ์(REITs) หรือกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ ในสดัส่วนโดยเฉลี่ยรอบ
ปีบญัชีไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ยกเวน้กรณีที่กองทนุปลายทางเป็นกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) 
และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (infra) ลงทนุสงูสดุไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง  ทัง้นี ้กองทนุรวม
อื่นนัน้มีการลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการต่อไปไดอ้ีกไม่เกิน 1 ทอด 
โดยกองทนุรวมที่มีผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นกองทนุรวมอื่นที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ ตอ้งไม่ลงทนุในหรอืมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมดงัตอ่ไปนี ้

(1) กองทนุรวมอื่นที่เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าว 
(2) กองทนุรวมที่เป็นผูถื้อหน่วยของกองทนุรวมอื่นตาม (1) 
ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต ้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิใหก้องทุนรวมตน้ทางลงมติให้

กองทนุรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทนุรวมปลายทางไม่สามารถด าเนินการเพื่อขอมติได ้เน่ืองจากติดขอ้จ ากัดหา้มมิให้
กองทนุรวมตน้ทางลงมติใหก้องทนุรวมปลายทาง บริษัทจดัการสามารถขอรบัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ้
หากไดร้บัมติเกินกึ่งหนึ่งของผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในสว่นที่เหลือ 

 
ทัง้นี ้การลงทนุในหน่วยลงทนุดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทนุของกองทนุซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขที่

ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง หรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม
ในอนาคต   

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาลงทนุในกองทุนภายใตก้ารจดัการเพียงกองทนุเดียวที่มีนโยบายสอดคลอ้งกบั
กองทนุนี ้
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4. กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงทางดา้นอตัราแลกเปลี่ยนตามดลุยพินิจของ
บรษิัทจดัการ และ/หรอืเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ  

5. กองทนุอาจลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non – Investment Grade) 
ตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) โดยรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

6. กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

7. กองทนุอาจกูยื้มเงินหรอืการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

8. ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างตน้ และอัตราส่วนที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยง
ตา่งประเทศอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี ้ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะค านงึถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั  

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  
3. ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุเน่ืองจากไดร้บัค าสั่งขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือมี

การโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก หรอืเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินกวา่ 10 วนัท าการ 
 

การลงทุนในต่างประเทศ 
กองทนุมีการลงทนุในตา่งประเทศไม่เกินกวา่รอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

 
ดัชนีชีว้ัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 

กองทนุนีจ้ะใชต้วัชีว้ดั (Benchmark) คือ อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน า้หนกัระหวา่งอตัราผลตอบแทนของ 
 สดัส่วน (%) 
1. ดชันีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 4.9 
2. ดชันี MSCI AC World NETR USD Index ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

22.1 

3. ดชันี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรบัดว้ย
ตน้ทนุการปอ้งกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณ
ผลตอบแทน 

16 

4. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 12.5 
5. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อก
ตราสารอยู่ในระดบั BBB+ ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

12.5 

6. ดชันี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรบัดว้ยตน้ทนุการ
ปอ้งกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

7 

7. ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(PF & 
REIT Total Return Index) 

2 
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 สดัส่วน (%) 
8. ดชันี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ย
ตน้ทนุการปอ้งกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัที่ค  านวณ
ผลตอบแทน 

2.5 

9. ดชันี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

2.5 

10. ดชันี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 
ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัที่ค  านวณ
ผลตอบแทน 

1 

11. ดชันีราคาทองค าในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความ
เสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

2 

12. อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินนอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี  

15 

หมายเหตุ: The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day 
index level values licensed from MSCI (“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark 
“administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data 
is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any 
rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty or liability 
and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any 
investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or 
strategy, including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, 
analytics or other materials or information. 

 
บริษัทจดัการและกองทนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเป็นรายไตรมาสถึงความเหมาะสมขององคป์ระกอบของทรพัยส์ิ นแต่ละ

ประเภทในตวัชีว้ดัและหรือน า้หนกัขององคป์ระกอบของทรพัยส์ินดงักล่าว เพื่อใหเ้หมาะสมกบัแผนการลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการและ
กองทนุขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงความถ่ีในการพิจารณาดงักล่าว โดยจะประกาศทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บรษิัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้

กรอบนโยบายการลงทนุที่ก  าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยน
ตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายใน
เวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้

 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทนุ และ/หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
และ/หรอื การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าว
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อีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจง้เปลี่ยนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้
 
การป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ เพื่อป้องกันความเสี่ยง  
ดา้นอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการลงทนุในต่างประเทศตามความเหมาะสมกบัสภาวการณใ์นแต่ละขณะ โดยขึน้อยู่กบั  
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าดังกล่าว จะเป็นสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ซือ้ขายนอกศูนยซ์ือ้ขาย  
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Over-the-Counter derivatives) 
   
2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชนข์องผู้ถอืหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน  

กองทนุรวมนีมี้การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ เป็น 3 ชนิด ดงันี ้  
หน่วยลงทนุ ช่ือย่อ ค าอธิบายเพิ่มเติม 
1. ชนิดทั่วไป KKP SG-AA-Light เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนใน 

ตราสารที่หลากหลายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
2.  ชนิดเพื่อการออม 
(เปิดใหบ้รกิาร
ตัง้แตว่นัที่ 28 
พฤษภาคม 2563 
เป็นตน้ไป) 

KKP SG-AA Light-SSF เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนใน 
ตราสารที่หลากหลายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และจะไดร้บั
สิทธิประโยชนท์างภาษี ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัที่ 3 ธันวาคม 
2562 และ/หรอืที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติม  ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่ เ ก่ียวข้อง
ก าหนด 

3. ชนิด ES 
(เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่
วนัที่ 17 ตลุาคม 
2565 เป็นตน้ไป) 

KKP SG-AA Light-ES ส าหรบัผูล้งทนุที่มีบญัชีซือ้ขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบัผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซือ้คืนและ/หรือท ารายการผ่านช่องทางการซือ้ขาย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการอนุญาต และ/หรือผู้
ลงทนุประเภทอื่นที่บรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอียดและเง่ือนไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ไปหรือ
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเง่ือนไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดส้ิทธิประโยชนท์างภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/
หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรบัค า
สั่งซือ้/สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมอีกครัง้หลงัจากปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้เป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร 

 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทนุ ประเภทของผูล้งทนุ โดยบรษิัท

จดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั หากในกรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข ปรบัปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติด
ประกาศและ/หรือจดัใหมี้ขอ้ความดงักล่าวที่ส  านกังานของบริษัทจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
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และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ รวมทัง้ขอสงวนสิทธิที่จะเปิดใหบ้รกิารการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ /หรือเปิดขายหน่วยลงทนุ
ชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลงัได ้โดยจะปฏิบตัิตามแนวทางที่ส  านกังาน กลต.ก าหนด 

 
ขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุที่ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจก่อนการลงทนุ ดงันี ้
▪ ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้รษิัทจดัการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของทนุของกองทนุ

ที่ตนถือ  ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือ  การคืนเงินทนุของผูถื้อหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ๆ ดว้ย 

▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน  กองทุนนีย้ังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น  
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ท าให้ความผูกพันรับผิ ด ( liability) ของกองทุนที่ มีต่อบุคคลภายนอก 
แยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทนุ  โดยทรพัยส์ินทัง้หมดของกองทนุจะอยู่ภายใตค้วามผกูพนัรบัผิดต่อบคุคลภายนอก
ตามสญัญาขอ้ตกลงหรือนิติกรรมอื่น 

▪ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทนุชนิดที่ยงัไม่เปิดใหบ้ริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทนุออกเป็น
ชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ส  านักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มการใหบ้ริการแก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนที่อาจมีความตอ้งการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจง้รายละเอียดการใหบ้ริการ
ดงักล่าวล่วงหนา้ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ท  าการของบรษิัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืน
ที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

▪ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ การสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ท  า การของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุการ ขายและรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

▪ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดใหบ้รกิารสบัเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนั อย่างไรก็ตามบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท ารายการสบัเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันนีไ้ด ้
โดยแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ/หรือที่ส  านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือส านักงาน
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) 

▪ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภาย  
ในกองทุนนี ้ โดยจะประกาศ ณ ที่ท  าการของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการ ขายและรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และ/หรอื ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

 

3. ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม  
กองทนุมีนโยบายที่จะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทนุไปลงทนุในตราสารทนุ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารหนี ้และ/หรือเงินฝาก 

ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ โดยกองทนุจะพิจารณา

ลงทุนในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภทในสดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน โดยสดัส่วนการ

ลงทุนขึน้อยู่กับการตดัสินใจของบริษัทจดัการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณใ์นแต่ละขณะ ในกรณีบริษัทจดัการมีการ

แตง่ตัง้ที่ปรกึษาการลงทนุ  บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นภายใตก้รอบการใหค้ าแนะน าในดา้นการ
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ลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินที่เสนอขายในตา่งประเทศ ไม่เกินรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  

 

การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ
การลดความเส่ียง 

กองทนุอาจจะมีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้แฝง กองทนุมีการก าหนดอตัราส่วนการลงทนุของตราสารดงักล่าว โดย net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives 
ตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ
ตลาดและแนวโนม้ทางเศรษฐกิจ และจะด าเนินการติดตามการจดัการลงทนุใหเ้ป็นไปตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ การมีไวซ้ึ่งสญัญา
ซือ้ขายล่วงหนา้อาจมีผลดีและผลเสียต่อกองทุนก็ได้ ในกรณีที่มีผลลบต่อกองทุน เช่น ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิง 
หรอืการคาดการณข์องกองทนุออกมาในทางไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดที่เกิดขึน้จรงิ จงึอาจจะสง่ผลใหก้องทนุขาดทนุได ้ 

 

4. ผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้รับจากเงนิลงทนุ 
ผูล้งทนุมีโอกาสจะไดก้ าไรสว่นเกินจากการลงทนุ (สว่นเกินทนุ) หากผูถื้อหน่วยขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ราคาที่สงูกวา่ราคา 

ที่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 

5. จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด 

กองทนุนีมี้จ านวนเงินทนุโครงการเท่ากบั 5,000 ลา้นบาท  
บรษิัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทนุโครงการ จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย หรือหน่วยงานภาครฐัอื่นใดที่เก่ียวขอ้งในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจากส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. 
หากบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถือว่าไดร้บั
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ซึ่งการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน 
การด าเนินการที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
6. รอบระยะเวลาบัญช ี

กองทนุรวมมีรอบระยะเวลาบญัชีวนัที่ 1 มกราคม ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม ของทกุปี 
 

7. ปัจจัยทีม่ีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 
▪ การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่กองทนุไดล้งทนุ  อนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลง

ของภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อตุสาหกรรม ตลาดทนุ และตลาดเงิน เน่ืองจากกองทนุมีนโยบายการลงทนุในหลกัทรพัย์
และหรือทรพัยส์ินหลายประเภทที่มีลกัษณะและระดบัความเสี่ยงที่แตกต่างกนั เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี ้ตราสารหนีท้ี่มี 
ความเสี่ยงสูง (high yield bond) ตราสารทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์ ทองค า น า้มัน เป็นต้น) สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า   
ความผนัผวนและระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละหรือทรพัยส์ินเหล่านีอ้าจมีผลใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเปลี่ยนแปลง
ขึน้ลงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจท าใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลขาดทุนจากการลงทุนหรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุน  
เริ่มแรกได ้
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ข้อมูลเพิม่เตมิส าหรับผู้ลงทุนทีล่งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่การออม (KKP SG-AA Light-SSF) 
▪ ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  (KKP SG-AA Light-SSF) ตอ้งลงทุนต่อเน่ืองระยะยาวตามที่กฎหมาย 

ที่เก่ียวขอ้งและประมวลรษัฎากรก าหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดงักล่าว และไม่สามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าหน่าย 
จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัได ้ทัง้นีต้ามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

▪ ผูล้งทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SG-AA Light-SSF) มีภาระผูกพันที่จะตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
วิธีการที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร ผูล้งทนุของหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีหากไม่
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนและจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่เคยไดร้บัภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
ก าหนด มิฉะนัน้จะตอ้งช าระเงินเพิ่มและหรอืเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร (ถา้มี) 

 
8. การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

▪ บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ได้มีค าสั่ งขายคืน  
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้เม่ือไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์โดยมีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถ
จ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ท  าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บั
ช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม  
ของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้ เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกิ น 10 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่านสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดใ้นรายละเอียดโครงการ) 
 

9. การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้แล้ว และการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง 

▪ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชนข์องบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) 
และ/หรือ บุคคลที่มีสญัชาติ (Nationality) อเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถ่ินฐานและ/
ห รื อ ที่ อ ยู่ อื่ น  แ ละ / ห รื อ มี บัญ ชี  อ ยู่ ใ นสห รัฐ อ เ ม ริ ก า  ห รื อบุ คคลซึ่ ง โ ดยปกติ มี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ ใ นสห รัฐ อ เ ม ริ ก า  
และ/หรือ เป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  
ซึ่งจัดให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหก้ับบุคคลที่กล่าวมาขา้งตน้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหนา้ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะไม่รับหรือปฏิ เสธค าสั่ งซื ้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ ท  าให้  
บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตบ้ริษัทจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดา้นภาษี หรือความเสี่ยงอื่น  ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศที่มี
ลกัษณะเดียวกนั 

▪ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการ
กองทนุ หรอืท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงตอ่ช่ือเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทนุ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าสั่ งซื ้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการอ อม  
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ไปหรือ
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเง่ือนไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดส้ิทธิประโยชนท์างภาษีเปลี่ยนแปลงไป 
และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขาย
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หรือรบัค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมอีกครัง้หลงัจากปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการ
ชั่วคราวหรอืถาวร 

 
การหยดุขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน  
ของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจัดการ  
หยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัค า
สั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรอืค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปได ้

 

10. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV ของมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน 

ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรอืหลายช่องทางดงัตอ่ไปนี ้
1) เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ https://am.kkpfg.com 
2) ระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) 

 
11. ช่องทางทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ 

1. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

    ทีมสนบัสนนุการขายและผลิตภณัฑ ์โทรศพัท ์0-2305-9800 

2.  https://am.kkpfg.com 

3. ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเส่ียง 
กองทนุเปิดเคเคพ ีสตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light  เป็นกองทนุที่มีนโยบายที่จะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทนุไปลงทนุในหรอืมีไวซ้ึ่ง
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทัง้ตราสารทนุ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารหนี ้และ/หรือเงินฝาก ฯลฯ ทัง้ใ น
ประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ ตัง้แตร่อ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ อย่างไรก็ตาม มลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทนุอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ไดต้ามระดบัราคาของทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุ ซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบทัง้ทางดา้นบวก
หรอืลบจากปัจจยัความเสี่ยงตา่งๆ ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงความเสี่ยงดงัตอ่ไปนี ้  
 

ประเภทของความเส่ียงทีผู้่ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเส่ียง 
ความเส่ียงจากการบริหารการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผล
ประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ัด (Active management risk)  
ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิ เคราะห์
หลกัทรพัย ์หรือกลยทุธก์ารลงทนุของผูจ้ดัการกองทนุอาจท า
ใหผ้ลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่
สามารถสรา้งผลตอบแทนที่สงูกวา่ดชันีชีว้ดัได ้

บรษิัทจดัการพิจารณาการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุใน 
ตราสารต่าง ๆ  โดยการวิเคราะหภ์าวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน 
ตลาดทุน และพิจารณาปัจจัยพืน้ฐานของผู้ออกตราสารหรือ
คูส่ญัญา อาทิ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ดงักล่าวที่อาจมีผลตอ่การลงทนุอย่างตอ่เน่ือง 

ความเส่ียงจากตลาด (Market risk) ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการด าเนินงานของผู้
ออกตราสาร หรือการคาดการณข์องนักลงทุน รวมถึงความ
เสี่ยงจากความผนัผวนของดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) อนั
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในท้องตลาดที่
ส่งผลใหร้าคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัเพิ่ม หรือ
ลดลง 

บริษัทจัดการพิจารณาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนใน 
ตราสารต่างๆ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื ้นฐานของตราสาร
คุณลักษณะ และสภาวการณ์ของตลาด รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ  ที่
เก่ียวข้อง อันอาจส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของราคาหรือ
ผลตอบแทนของตราสาร อีกทั้งบริษัทจัดการยังมีการวัด และ
ควบคุมความเสี่ยงดา้นตลาดของตราสารที่กองทุนลงทุนดว้ย
เครื่องมือที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออก
ตราสารหรือคู่สัญญา (Credit risk) ความเสี่ยงจากการที่ 
ผูอ้อกตราสารหรือผูค้  า้ประกนัตราสารหรือคู่สญัญาที่กองทุน
ไปลงทุนปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือปฏิเสธการช าระ
เงินตน้และดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด หรือช าระไม่ครบตาม
จ านวนที่สญัญาไว ้

บริษัทจดัการจะท าการวิเคราะหแ์ละพิจารณาปัจจยัพืน้ฐานของ 
ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา อาทิ ผลการด าเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และลกัษณะการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ รวมถึงพิจารณา
ความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
ก่อนที่จะมีการลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ดงักล่าวที่มีผลต่อผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญาอย่างต่อเน่ือง อีก
ทัง้บริษัทจดัการยังมีการวดัและควบคุมสดัส่วนการลงทุนในแต่
ละผูอ้อก/คู่สญัญา ตามที่คณะกรรมบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท
ก าหนด 
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ประเภทของความเส่ียงทีผู้่ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเส่ียง 
ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหนีท้ีม่ีความเส่ียงสูง 
(High yield bond risk) ความเสี่ยงที่ เกิดจากการลงทุนใน 
ตราสารหนีท้ี่มีความเสี่ยงสูง ไดแ้ก่ ตราสารหนีท้ี่อยู่ต  ่ากว่า
ระดับที่น่าลงทุน (Non-investment grade bond) และตรา
สารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิต (Unrated bond) ซึ่ง
ตราสารหนีด้ังกล่าวจะมีความเสี่ยงดา้นเครดิต ดา้นตลาด 
และดา้นสภาพคล่อง สงูกว่าตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบั
ในระดบัที่น่าลงทนุ (Investment grade bond) 

บริษัทจดัการจะท าการวิเคราะหแ์ละพิจารณาปัจจยัพืน้ฐานของ 
ผูอ้อกตราสาร เช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับ
เครดิตในระดบัน่าลงทนุ (Investment grade bond) อีกทัง้บรษิัท
จดัการจะมีเกณฑใ์นการคดักรองตราสารหนีเ้พิ่มเติมส าหรบัการ
ลงทุนในตราสารหนีป้ระเภทดังกล่าวโดยเฉพาะ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการลงทนุใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้

ความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and 
political risk) ความเสี่ ย งที่ เ กิดจากการ เปลี่ ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ กฎหมายหรือขอ้บงัคบัต่างๆ 
ตลาดทุนและตลาดเงิน  รวมถึงขอ้จ ากัดทางดา้นกฎหมาย 
การท าธุรกรรมทางเงิน เป็นตน้ 

บริษัทจัดการจะท าการวิเคราะหแ์ละติดตามสถานการณก์าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน 
ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุน
ลงทุนอย่างใกลช้ิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ประเทศนัน้ๆ ทัง้ก่อนและหลงัการลงทนุ 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) 
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซือ้หรือขายตราสารที่กองทุน
ถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร 
หรอือาจไม่ไดร้าคาตามที่ตอ้งการ 

กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่ มีสภาพคล่องที่
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความคล่องตวัในการบรหิารกองทนุ 
อีกทัง้บรษิัทจดัการยงัมีการวดั และควบคมุความเสี่ยงดา้นสภาพ
คล่องของตราสาร เพื่อลดผลกระทบดา้นราคาและระยะเวลาใน
การซือ้หรอืขายตราสารที่กองทนุถืออยู่ 

ความเส่ียงจากการเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative risk) การพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหนา้(Derivatives) หรอืตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะของ 
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) อาจสง่ผลให้
กองมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ ดงันี ้

• ความเส่ียงที่เกิดจากทิศทางของสินทรัพย์อ้างอิง
ไม่ ได้ เ ป็น ไปตามที่ ค าดการณ์ไ ว้  ซึ่ งอาจท าให้
ผลตอบแทนที่ไดร้บัไม่เป็นไปตามคาดไว ้หรืออาจท าให้
เกิดการขาดทนุบางสว่น 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

• บริษัทจัดการจะพิจารณาทิศทางของสินทรพัยอ์า้งอิง โดย
ศึกษาจากข้อมูลตลาดแต่ละช่วงเวลา  และ /หรือแต่ละ
สถานการณ ์รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว
ของสินทรพัยอ์า้งอิงก่อนที่จะมีการลงทุนในสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่ มีลักษณะของ
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ซึ่งสินทรพัย์
อ้างอิงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบคณะกรรมบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทก าหนด นอกจากนีบ้ริษัทจดัการจะท า
การติดตามปัจจัยดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองหลงัจากที่ไดมี้การ
เขา้ท าสญัญาฯดงักล่าวไปแลว้  เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด
แก่กองทนุหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ 
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ประเภทของความเส่ียงทีผู้่ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเส่ียง 

• ความเส่ียงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage 
risk) การลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อาจ
ใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าการลงทุนในสินทรพัย์
อา้งอิง (Underlying) โดยตรง  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคา
ของการลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อาจมี
อัตราการแกว่งตวัเป็นเปอรเ์ซ็นตม์ากกว่าราคาสินทรพัย์
อา้งอิง (Underlying) และอาจท าใหผู้ถื้อตราสารฯมีก าไร
หรือขาดทนุในอตัราที่สงูกว่าการลงทนุในสินทรพัยอ์า้งอิง 
(Underlying) โดยตรง 

• ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสาร คือความเสี่ยง
ที่ กองทุน ไม่ สามารถขายสัญญาซื ้อขายล่ ว งหน้า
(Derivatives) หรือตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะของสญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) ไดใ้นระยะเวลาและ/
หรอืราคาที่เหมาะสม 

• บริษัทจัดการจะพิจารณาและควบคุมฐานะการลงทุนสุทธิ 
(Net exposure) ก่อนและหลงัเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
(Derivatives) หรอืตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อใหผ้ลขาดทุนสูงสุดที่
อาจจะเกิดขึน้ของสญัญาฯดงักล่าวอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้
และเป็นไปตามที่คณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ก าหนด 
 

 

• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) หรอืตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่สามารถขายคืนให้กับ 
ผูอ้อกได ้ซึง่อาจมีขอ้จ ากดัในการโอนเปลี่ยนมือ 

ความเส่ียงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ 
(Repatriation risk) ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง
ต่าง  ๆ ในประเทศที่กองทุนรวมเขา้ไปลงทุน เช่น การออก
มาตรการของทางการในต่างประเทศเ ม่ือ เ กิดภาวะ
วิกฤตการณ์ เป็นตน้ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นใดอันอาจส่งผล
กระทบตอ่การน าเงินกลบัของกองทนุ 

ผู้จัดการกองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการน าเงินลงทุนกลับของ    
ประเทศที่เขา้ลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์              
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่
กองทนุเขา้ไปลงทนุอย่างใกลช้ิด   

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Exchange rate risk) 
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของ 
อัตราแลกเปลี่ยน ท าใหอ้ัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนั
ผวน หากคา่เงินตราสกลุต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 

ผูจ้ัดการกองทุนจะบริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge) ให้เหมาะสมกับ
สภาวการณใ์นแต่ละขณะ เพื่อปกป้องมูลค่าของสินทรพัยส์ุทธิ
ของกองทุนไว ้อย่างไรก็ตาม ผูล้งทุนมีโอกาสไดร้บัผลก าไรหรือ
ขาดทุนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนได ้อีกทัง้การท า
ธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงอาจมีตน้ทนุ ซึ่งท าใหผ้ลตอบแทนของ
กองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้  อย่างไรก็ตาม 
บรษิัทจดัการมีการวดั และควบคมุความเสี่ยงจากการท าธุรกรรม
ปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆดงักล่าวขา้งตน้อาจลดลงไดบ้างส่วนจากการที่บรษิัทจดัการไดต้ิดตามวิเคราะหปั์จจยัที่จะมี
ผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ตลอดจนเลือกลงทนุในบรษิัทที่ไดว้ิเคราะหแ์ลว้ว่ามีปัจจยัพืน้ฐานดี 
รวมทัง้ท าการกระจายความเสี่ยงจากการลงทนุ 
 
 



 

                              กองทนุเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light  (KKP SG-AA Light FUND)                       หนา้   19                                                                                                                                        

 

เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทนุจดัใหมี้เครื่องมือบรหิารความเสี่ยงสภาพคลอ่งของกองทนุรวม ส าหรบัชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. KKP SG-AA Light 

2. KKP SG-AA Light-SSF 

3. KKP SG-AA Light-ES 

โดยมีรายละเอียดเครื่องมือบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทนุขา้งตน้ ดงัตอ่ไปนี ้

• เครื่องมือการก าหนดใหผู้้ลงทนุเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทุนรวมทั่วไป 
 อตัราค่าธรรมเนียมการรกัษาสภาพคลอ่งไม่เกินรอ้ยละ : 2.5 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ: 
ในการจดัใหมี้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบนั บริษัทจดัการจะด าเนินการใน
กรอบวิธีการในหวัขอ้ “เครื่องมือบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทนุรวม” และหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะเป็นผูใ้ช้
ดลุพินิจพิจารณาเลือกใชเ้ครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้
เง่ือนไข ขอ้จ ากัดและสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใชเ้ครื่องมือ
เหล่านี ้และหรือกรณีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้
เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรอืเง่ือนไขที่ใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนัน้ ๆ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนมีการรับค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออกในแต่ละวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน
ตามวิธีการค านวณที่บริษัทจัดการก าหนด  ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด threshold 
ขา้งตน้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นเหมาะสม 
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.5 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  โดยบริษัทจดัการจะ
เปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ที่เรยีกเก็บจรงิ และหรอืระดบัมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก และหรอื
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีท้างเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มลู
กองทนุรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด   
 
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอตัรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง

ไดไ้ม่เกินอัตราสูงสุดที่ก  าหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
สบัเปลี่ยนออก และหรือปรบัเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ ไดต้ามที่
บรษิัทจดัการเห็นสมควรโดยจะไม่ต ่ากวา่ระดบัมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนออก และหรอืไม่เกินกวา่ระยะเวลา
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ถือครอง ที่ก  าหนดในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุน
รวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ก  าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเง่ือนไข และอัตรา  Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ และ/หรอืมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใ จเรื่องต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้  

 
การพจิารณาใช้เครื่องมือ 
1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท

จดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของทรพัยส์ินที่กองทุนรวมลงทุนและหรือสภาพ
ตลาดของทรพัยส์ิน และหรือค่าธรรมเนียมการซือ้ขาย (commission) และหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือภาษีและหรือ
อากรแสตมป์ที่เก่ียวขอ้ง และหรือ bid-ask spread และหรือผลกระทบดา้นราคา (price impact) และหรือตน้ทนุและค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ  ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์และหรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย์
ที่กองทนุรวมลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรอืการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรบัมูลค่า
ทรพัยส์ินสทุธิดว้ยสตูรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถา้มี) หรือการ
เพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – 
ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได ้

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กับผูถื้อหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป 
เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ย่างใด 

 
- การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Swing 

Pricing)  

กองทุนรวมทั่วไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 2.5 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
ด้วยวิธีปฏิบัต:ิ Full swing pricing หรอื Partial swing pricing  
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
ในการจดัใหมี้เครื่องมือการบรหิารและจดัการความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทนุในปัจจบุนั บรษิัทจดัการจะด าเนินการใน
กรอบวิธีการในหวัขอ้ “เครื่องมือบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทนุรวม” และหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะเป็น
ผูใ้ชด้ลุพินิจพิจารณาเลือกใชเ้ครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควร
ภายใตเ้ง่ือนไข ขอ้จ ากัดและสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้
เครื่องมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
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โดยการใชเ้ครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไขที่ใชแ้ตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้
เครื่องมือนัน้ ๆ 

 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.5 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

โดยบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Full swing pricing หรอื Partial swing pricing โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้จะอยู่ ภายใตก้ฎระเบียบและ
หรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุและหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจ
อื่น 

2. swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซือ้หรือขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask 
spread  ค่าธรรมเนียมการซือ้ขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรพัยส์ิน 
และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์ินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบดา้นราคา (price impact) และหรือตน้ทนุ
และค่าใชจ้่ายในการรกัษาสัดส่วนการลงทุน และหรือตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่อง
รองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เก่ียวขอ้ง และหรือตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้มที่เก่ียวขอ้งกับการซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์และหรือปัจจยัอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนรวมลงทุน  ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรอืการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยั
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทนุ และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรพัยส์ินที่ ลงทนุ และหรือ
สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ และหรือปรมิาณการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และหรือปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่อง
ของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุนอยู่  ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข 
ณ ขณะนัน้ ๆ  

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิัทจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แตส่ามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือ
ในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได ้

 
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่

เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราหรือเปลี่ยนแปลง swing factor ที่เก็บจริง ไดต้ามที่บริษัทจัดการ

เห็นสมควร  ซึง่จะปรบัเพิ่มหรอืเปลี่ยนแปลงไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงการ 
3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการที่มีการ

ใชเ้ครื่องมือ swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
การด าเนินการใด ๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้  แม้
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หากภายหลงัปรากฏวา่เช็คคา่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้
หน่วยลงทนุที่ช  าระดว้ยเช็คที่เรยีกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้จะเป็นไปตามดลุพินิจของบรษิัทจดัการ 

 
การพจิารณาใช้เครื่องมือ 
1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูคา่ซือ้ขาย

หน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด  โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด 
 

- การเพิม่ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (anti-dilution 

levies – ADLs) 

กองทุนรวมทั่วไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.5 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  

ในการจดัใหมี้เครื่องมือการบรหิารและจดัการความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทนุในปัจจบุนั บรษิัทจดัการจะด าเนินการใน
กรอบวิธีการในหวัขอ้ “เครื่องมือบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทนุรวม” และหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะเป็น
ผูใ้ชด้ลุพินิจพิจารณาเลือกใชเ้ครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควร
ภายใตเ้ง่ือนไข ขอ้จ ากัดและสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้
เครื่องมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
โดยการใชเ้ครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไขที่ใชแ้ตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้
เครื่องมือนัน้ ๆ 
 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.5 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ

ก าหนด โดยจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุและหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs factor จะค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทนุและ
คา่ใชจ้่ายจากการซือ้หรอืขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread  คา่ธรรมเนียมการซือ้ขาย 
(commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรพัยส์ิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาด
ทรพัยส์ินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบดา้นราคา (price impact) และหรือตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วน
การลงทนุ และหรือตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ
หรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เก่ียวขอ้ง และหรือตน้ทนุและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้
หรือขายหลกัทรพัย ์และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุน   ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจ
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พิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่
สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. การก าหนด ADLs threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยบริษัท
จดัการจะค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทนุ ไดแ้ก่ พอรต์การลงทนุ และหรือนโยบายการลงทนุ และหรือ
สภาวะตลาดของทรพัยส์ินที่ลงทนุ และหรือสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ และหรือปรมิาณการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และ
หรือปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุอยู่  ทัง้นี ้โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลู
ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อให้
สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได ้

 
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่

เก่ียวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการที่มีการ

ใชเ้ครื่องมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ 
ที่ไดด้  าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่า
ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระดว้ยเช็คที่
เรยีกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะเป็นไปตามดลุพินิจของบรษิัทจดัการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ี่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทก าหนดไว ้
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมี
ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปรมิาณมากตามแนวทางที่บรษิัทจดัการจะก าหนดได ้

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกิน
อตัราสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการและในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุ
รวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด  

 
การพจิารณาใช้เครื่องมือ 
1. การเรยีกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วย

ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า  ADLs threshold ที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน  ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน  (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 
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ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด 
3. บรษิัทจดัการก าหนด  ADLs Threshold  โดยใชข้อ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

(1)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้ มากกวา่มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก  
(2)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้ นอ้ยกวา่มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 
ซึง่บรษิัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดบัที่ตา่งกนั  

4. ในกรณีที่ มีการใช้เครื่องมือ  ADLs นี ้  ADLs ที่ เรียกเก็บได้จะน ากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กับผูถื้อหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป  เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้
วตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ย่างใด 
 

• การก าหนดเงือ่นไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทั่วไป 
เมื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันท าการ 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ : 
ในการจัดใหมี้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบนั บริษัทจัดการจะด าเนินการใน
กรอบวิธีการในหวัขอ้ “เครื่องมือบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทนุรวม” และหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะเป็นผูใ้ช้
ดลุพินิจพิจารณาเลือกใชเ้ครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้
เง่ือนไข ขอ้จ ากดัและสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งในขณะนัน้ ๆ โดยบรษิัทจดัการจะระบวุิธีการรวมถึงรายละเอียดการใชเ้ครื่องมือเหล่านี ้
และหรือกรณีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใชเ้ครื่องมือ
ชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรอืเง่ือนไขที่ใชแ้ตกตา่งกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนัน้ ๆ 
 
เน่ืองจากการแสดงขอ้มลูใน “ระบบบรหิารจดัการกองทนุรวม” ของส านกังาน ก.ล.ต. (ณ วนัที่ 24 มิถนุายน 2565) สามารถแสดง
ขอ้มลูไดเ้พียง “เม่ือผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุมลูค่าเกินกว่า : ….% ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ จะตอ้งแจง้บรษิัท
จัดการล่วงหนา้เป็นเวลา: …วนัท าการ" แต่เง่ือนไขที่บริษัทจัดการก าหนดส าหรบัการใช ้notice period นี ้คือ “เม่ือผูถื้อหน่วย
ลงทนุตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุมลูค่าตั้งแต่ 5% ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ จะตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหนา้เป็นเวลา 5 วนัท า
การ” ดงันัน้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะใชเ้ง่ือนไขที่แสดงในหวัขอ้รายละเอียดเพิ่มเติมนีเ้ม่ือจะใช ้notice period 
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. กรณีที่ 1:  ในกรณีสถานการณป์กติ ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ตอ้งการขายคืนหน่วยลงทนุมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ิน

สทุธิของกองทุนตามวิธีการค านวณที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ล่วงหนา้
ตามเง่ือนไข Notice period เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นไดเ้พื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุ 
 

กรณีที่ 2:  ในกรณีที่เกิดสถานการณไ์ม่ปกติ หรอืประเมินวา่สถานการณอ์าจจะไม่ปกติ บรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอียด
ของการขายคืนหน่วยลงทนุที่ตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไข Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
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แนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครัง้นัน้ ๆ ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด โดยรายละเอียด Notice period ในกรณีที่ 2 นี ้อาจแตกต่างจากกรณีที่ 1 ทัง้นี ้
จะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบรษิัทจัดการลงทนุ
และหรอืหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น 
 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขา้งตน้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นเหมาะสม 
 

2. บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ โดยในกรณีที่มีการใช ้
Notice period และมีเหตทุี่ท  าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออื่นดว้ย แนวทางในการใชร้ว่มกบัเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
กบัค าสั่งที่ไดจ้าก Notice period นัน้เช่นเดียวกบัค าสั่งที่ไดต้ามปกติในวนัที่ท  ารายการดว้ย และหากจะปฏิบตัิเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจดัการจะประกาศแนวทางอื่นเพิ่มเติมทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด 
ทัง้นีจ้ะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทนุและหรอืหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น 

 
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. ในกรณีที่มีการใช ้Notice period และมีเหตทุี่ท  าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออื่นดว้ย บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัค าสั่งที่

ไดจ้าก Notice period นัน้เช่นเดียวกบัค าสั่งที่ไดต้ามปกติในวนัที่ท  ารายการดว้ย ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Notice 
period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ไดแ้ก่ การก าหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด 
(Liquidity Fee) การปรับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิดว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรัพยส์ินของกองทุนรวม 
(Swing pricing)  การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (ADLs) 
การก าหนดเพดานการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) การด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิ
เรียกรอ้งผิดนดัช าระหนีห้รือตราสารที่ลงทนุขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายไดด้ว้ยราคาที่เหมาะสม (Side pocket) การ
ระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (Suspension of Dealings)  และเครื่องมือการบรหิารและจดัการความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของ
กองทนุที่มีระบใุนรายละเอียดโครงการและหรอืหนงัสือชีช้วนกองทนุนี ้และหรอืเครื่องมืออื่น ๆ  

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลง Notice period ไดต้ามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบั
เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกิน Notice period สงูสดุที่ก  าหนดไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบรษิัท
จดัการและในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด 

 
การพจิารณาใช้เครื่องมือ 
1. Notice period อาจมีรายละเอียดที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกองทนุรวมและหรือสภาพ
คล่องของตลาด และหรือสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ และหรือปรมิาณการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และหรือปัจจยัอื่น ๆ ที่
อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุนอยู่  ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้
ขอ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการ
ไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  
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- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั่วไป 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 15 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 10 วนัท าการ 
ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
ในการจัดใหมี้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบนั บริษัทจัดการจะด าเนินการใน
กรอบวิธีการในหวัขอ้ “เครื่องมือบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทนุรวม” และหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะเป็นผูใ้ช้
ดลุพินิจพิจารณาเลือกใชเ้ครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้
เง่ือนไข ขอ้จ ากดัและสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งในขณะนัน้ ๆ โดยบรษิัทจดัการจะระบวุิธีการรวมถึงรายละเอียดการใชเ้ครื่องมือเหล่านี ้
และหรือกรณีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใชเ้ครื่องมือ
ชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรอืเง่ือนไขที่ใชแ้ตกตา่งกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนัน้ ๆ 
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. บริษัทจัดการจะก าหนด  Redemption Gate ขั้นต ่า ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตาม

รายละเอียดวิธีการค านวณที่บรษิัทจดัการก าหนด 
2. บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุไม่เกิน 10 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บริษัท

จดัการก าหนด 
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณท์ี่ ไม่ปกติดว้ย Gate threshold  ในกรณีดงักล่าว Redemption 

Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั  มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด  โดยที่ มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ
ของกองทุน  ค านวณจาก มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) 
หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

4. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate  

5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้แต่ Redemption 
Gate จะไม่ต ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที่ระบไุวใ้นโครงการ 

6. ค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บรษิัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ถดัไป รวมกบัค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-
หลังของค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  ทั้งนี ้บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการยกเลิกค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและหรือ
สบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ โดยหากจะเปิดใหบ้รกิารดงักล่าว  บรษิัทจดัการจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ
หรอืผ่านทางช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด  

7. บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
8. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บรษิัทจดัการอาจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่อง

อื่นได ้
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ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอตัรา Gate threshold และหรือ Gate period ตามที่บริษัท

จดัการเห็นสมควร  โดยจะปรบัลดหรอืเปลี่ยนแปลงไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และหรือไม่เกิน Gate period ที่ระบุ
ในโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช ้ 
3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหวา่งการท า Redemption Gate กรณีที่สถานการณมี์การ

เปลี่ยนแปลง เช่น การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออื่นทดแทนหรือควบคู่กับ 
Redemption Gate เป็นตน้ โดยบรษิัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คา้งอยู่ในรายการ และ
แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค าสั่งโดยไม่ชกัชา้ กรณีที่ไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุในสว่นที่เหลือได ้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  

 
การพจิารณาใช้เครื่องมือ 
1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช  ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณอ์าจจะ

ไม่ปกติ โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ และหรือปริมาณการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ และหรือความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรพัย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทนุไม่สอดคล่องกบัปริมาณการไถ่ถอน
ของกองทนุรวม และหรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว ้และหรือ
ปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุนอยู่ และหรือปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุของ
บรษิัทจดัการ  ทัง้นีบ้รษิัทจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้

 
- การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ

ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket)  

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สน. 9/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย และกองทนุรวม
เพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั 
 

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  
(suspension of dealings) 
โดยบรษิัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน : 1 วนัท าการ   
เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดย 
สจุรติและสมเหตสุมผลวา่ จ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์กรณีเกิด 
เหตตุามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
 
บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขาย 
คืนหน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตอุื่นใดดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ไม่เกินกวา่กรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบั 
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หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแก่ผูล้งทนุ 
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี ้
(ก) บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอก 
เงินไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 
(2) การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยึดหรอือายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระ 
ส าคญั 
 
2.อยู่ในระหวา่งด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของตน 
อนัเน่ืองมาจาก การที่บรษิัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ามประกาศคณะ 
กรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์วา่ดว้ยการด ารงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การ 
จดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็น 
หน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
 
3.อยู่ในระหวา่งด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวม ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษิัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้มีความ 
เช่ือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่จะมีการขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้และการเลิกกองทนุรวมจะ 
เป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกิน 
กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรบัซือ้ 
คืนหน่วยลงทนุเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทนุ ใหพ้ิจารณาจากเฉพาะในช่วง 
ระยะเวลาเดียวกนั ซึง่กองทนุรวมเปิดใหร้บัซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 
 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หากบรษิัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือ 
โดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าการเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่เน่ืองจากกองทนุรวมยงัคงมี
ทรพัยส์ินคงเหลือ ที่มีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากกาขาย
คืนนัน้ 
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สิทธิและข้อจ ากัดของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
1. เงือ่นไขทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนอาจถูกจ ากัดสิทธิ 

ผู้ถือหน่วยจะถูกจ ากัดสิทธิออกเสียง ผู้ถือหน่วยอาจจะถูกจ ากัดสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุน  
เกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่ เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่ มี  
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่  
 
ทัง้นี ้หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียงและขอ้ยกเวน้ จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรอื กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
และ/หรอืประกาศที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 
 

2. ข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดสิทธิออกเสียงในการใช้สิทธิออกเสียงทีม่ีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึน้ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565  ไม่มีบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดไดท้างเว็บไซต์
ของบรษิัทจดัการที่ https://am.kkpfg.com 

 
3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

1) กรณีส าหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไปและหน่วยลงทุนชนิด ES 
วิธีการโอนหน่วยลงทนุ:  
(1) ผูโ้อนจะตอ้งมาย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  านกังานนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรอืส านกังานผูส้นบัสนนุการ

ขายหรือรับซือ้คืนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้ร ับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไวใ้นหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ผูโ้อนจึงจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูร้บัโอนได ้ 

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นรายละเอียดโครงการ 
(3) หลงัจากที่ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือ

รบัซือ้คืนจะสง่มอบใบเสรจ็รบัเงินและใบก ากบัภาษี  
(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบหน่วยลงทุนและตอ้งการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนจะตอ้งน าส่งใบหน่วยลงทุนคืนใหแ้ก่นายทะเบียน

หน่วยลงทนุเพื่อท าการโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scrip less) หากผูร้บัโอนตอ้งการไดใ้บหน่วยลงทนุ 
จะตอ้งย่ืนเรื่องการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทุนและออก
หนงัสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทุน 
โดยค าขอโอนหน่วยลงทนุตอ้งถกูตอ้งและครบถว้น ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุ ไดต้อ่เม่ือ
นายทะเบียนหน่วยลงทนุด าเนินการโอนหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แก้ไขวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระท าดังกล่าวไม่ถือเป็นการแกไ้ข
โครงการ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักล่าวบรษิัทจดัการจะค านงึถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

 
ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  
▪ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

https://am.kkpfg.com/
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(1) โอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
(2) โอนหน่วยลงทนุตามค าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
(3) โอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บรษิัทจดัการเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได ้

▪ บรษิัทจดัการกองทนุรวมหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ใน
กรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 

▪ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่โอนหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรอืเพื่อประโยชนข์องบคุคลอเมรกินั (U.S. Person) 
และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ  
มีถ่ินฐานและ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรือมีบญัชี อยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา 
และ/หรือ เป็นบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่าวและบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วน
ซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่โอนหน่วยลงทุนของ
กองทนุ ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้บับคุคลที่กล่าวมาขา้งตน้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ 

 
           2) กรณีส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือ่การออม  

ผูล้งทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไป
เป็นประกนัได ้ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์หรอืกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง หรอืประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรอืที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  
กรณีขา้งตน้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนใหบุ้คคลอื่นหรือการจ าน าหน่วยลงทุนของ
หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรบัเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทั้งนี ้  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมเพื่อการออม   

 
4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันท าการ 
ซือ้ขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 

5. ช่องทางและวิธีการทีผู้่ถอืหน่วยสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของบลจ. ในหลักทรัพยข์องบริษัทใด ๆ ทีก่องทุนรวมลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียง ไดท้ี่  https://am.kkpfg.com 

 
6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจน

วิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว  
1) ติดต่อบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

ทีมสนบัสนนุการขายและผลิตภณัฑ ์โทรศพัท ์0-2305-9800 หรือ 
2) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 หรือ 
3) ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ (ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)) โทรศพัท ์0-2296-2833 

 

https://am.kkpfg.com/
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การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 
 
7. ภมูิล าเนาเพือ่การวางหลักทรัพย ์ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทย  

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอา้งอิงที่อยู่ของ
บรษิัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล  าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย ์

 

บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ รายช่ือคณะกรรมการลงทุน และรายช่ือผู้จัดการลงทุน  
▪ ข้อมูลบริษัทจัดการ : 
 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร ์เอ ชัน้ที่ 17 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์0-2305-9800 
โทรสาร 0-2305-9803-4  

▪ ดัชนีชีว้ัดการตอ่ต้านคอรรั์ปช่ัน ไดร้บัการรบัรอง CAC1 
▪ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนรวม

ภายใต้การบริหารจัดการ : 
  (ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2565) 

93,369.17 ลา้นบาท 

▪ จ านวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใต้
การบริหารจัดการ : 

 (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2565) 

47 กองทนุ  

▪ รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร : 
1) คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก่ 

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

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

2) คณะผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 
 

คณุยทุธพล ลาภละมลู 
คณุอลิสา กมัพลพนัธ ์
คณุจตุิมาส ศิวะมาศ 
คณุทิพวลัย ์เอี่ยมโอภาส 
คณุอนกุลู ปิติชยัชาญ 
 
คณุกษิดิษ ทองปลิว 

(กรรมการผูจ้ดัการ) 
(กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการลงทนุ) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ทีม Research)   
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่ายพฒันาธุรกิจ) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ Asset Management 
Operation)  
(ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารความเสี่ยง) 

 
1 CAC : โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption) 
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▪ รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน : 
 

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

(กรรมการผูจ้ดัการ) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการลงทนุ) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  ทีม Research)  
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ทีมบรหิารกองทนุ 
ตราสารทางเลือก)  
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ทีมบรหิารกองทนุตราสารทนุ) 
(ผูอ้  านวยการอาวโุส ทีม Fund Specialist) 
(ผูอ้  านวยการ ทีมบรหิารกองทนุตราสารต่างประเทศ) 
(ผูอ้  านวยการอาวโุส ทีมบรหิารกองทนุตราสารหนี)้ 
(ผูอ้  านวยการอาวโุส ทีมบรหิารกองทนุตราสารทนุ) 

▪ รายช่ือผู้จัดการกองทุน : 
1)  คณุเศรษฐา ปวีณอภิชาต 

        (ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท MBA, National Institute of 
Development Administration (NIDA) 

- CFA 1 
 o ประสบการณก์ารท างาน 

 
- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ  
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 

2)  คณุลกัษณช์นก สงวนรกัศกัดิ์ 
(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท  MSc Finance (International 
Program) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีBBA มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- CFA Level 1 

 o ประสบการณก์ารท างาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส ฝ่ายลงทนุ 
บลจ. เอเชียเวลท ์จ ากดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส  ฝ่ายลงทนุ 
บลจ. ธนชาต จ ากดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ  ฝ่ายลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคิน จ ากดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายลงทนุ 
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

- บรหิารจดัการกองทนุรวมและกองทนุส่วนบคุคล  
ที่มีนโยบายการลงทนุในตา่งประเทศ และสินทรพัย์
ทางเลือก 
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3) คณุอญัชญั ชฤูกษธ์นเศรษฐ์ 
(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท  MS Finance  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 o ประสบการณก์ารท างาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

-  บรหิารและจดัการกองทนุรวมตา่งประเทศ 
และกองทนุรวมตราสารทางเลือก 

- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 
4) คณุชวณฐั ไพศาลวงศด์ี 

(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

 

- ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงิน 
วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

- CFA Level 1 

 o ประสบการณก์ารท างาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้สายงาน
จดัการลงทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
ทหารไทย จ ากดั    

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารหนี ้
- ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อตัราดอกเบีย้และ
อตัราแลกเปลี่ยน 

5)  คณุอชัพร ศิรธินะวฒัน ์
(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท  MSC in Finance and 
Management, University of Exeter 

- CFA Level 2 

 o ประสบการณก์ารท างาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

- บรหิารจดัการกองทนุรวมและกองทนุส่วนบคุคล ที่มี
นโยบายการลงทนุในตา่งประเทศ และสินทรพัย์
ทางเลือก 

6) คณุสรุาช เซที, CFA 
      (ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท MBA มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- CFA charterholder 

 o ประสบการณก์ารท างาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตนกัวิเคราะห ์บรษิัท เอไอ เอ จ ากดั 
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 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 

7) คณุสทุิน แซโ่งว้, CFA 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

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

- CFA charterholder 
 o ประสบการณก์ารท างาน 

 
- ผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ  
บลจ. เมยแ์บงค ์(ประเทศไทย) 

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 

8) คณุศภุฤกษ ์วิรยิะก่อกิจกลุ, CFA 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท  MS Finance จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- CFA charterholder 

 o ประสบการณก์ารท างาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตเจา้หนา้ที่บรหิารความเสี่ยงอาวโุส  
ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงองคก์ร  
บรษิัท ทิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)   

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

- บรหิารจดัการกองทนุรวมและกองทนุส่วนบคุคล 
ที่มีนโยบายการลงทนุในตา่งประเทศ และสินทรพัย์
ทางเลือก 

9) คณุรฐัพล ขตัติยะสวุงศ,์ CFA, FRM 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท Investment Management,  
Cass Business School 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- CFA Charterholder 
- Certified FRM 

 o ประสบการณก์ารท างาน 
 

- หวัหนา้ทีมการลงทนุตราสารหนี ้
บลจ. เกียรตินาคินภทัรจ ากดั 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บลจ.ทหารไทย จ ากดั 
- อดีตผูจ้ดัการลงทนุฝ่ายบรหิารเงิน  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารหนี ้
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- ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อตัราดอกเบีย้ 
และอตัราแลกเปลี่ยน 

10) คณุยทุธพล ลาภละมลู, CFA 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

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

- CFA charterholder 
 o ประสบการณก์ารท างาน 

 
- อดีตผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่ายกองทนุ
ส่วนบคุคล สายงานบรหิารเงินลงทนุ  
บล. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวมตราสารทนุ 

11) คณุอลิสา  กมัพลพนัธ ์
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท MBA major Finance ,  
Drexel University 

 o ประสบการณก์ารท างาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- ผูจ้ดัการกองทนุส่วนบคุคล สายงานจดัการลงทนุ 
บล. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. ยโูอบี (ไทย)  จ ากดั 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จ ากดั (มหาชน)  

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 

12) คณุภมูิพงษ ์ภมรบตุร 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท MSc Finance จฬุาลงกรณ ์
มหาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมเครื่องกล จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 o ประสบการณก์ารท างาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 

- อดีตเจา้หนา้ที่อาวโุส ฝ่ายบรหิารสินทรพัย ์ 
บมจ. ผลิตไฟฟ้า 

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 
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13)  คณุณิชนนัทน ์จงสวสัดิ์ 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท Master of Management in Finance 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 o ประสบการณก์ารท างาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  

- บลจ.เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการ Dealer บลจ.บวัหลวง จ ากดั 

- อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

- บรหิารจดัการกองทนุรวมและกองทนุส่วนบคุคล  
ที่มีนโยบายการลงทนุในตา่งประเทศ และ
สินทรพัยท์างเลือก 

- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 
14) คณุภทัรา คงอรรถการ 

(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 
o ประวัตกิารศึกษา 

 
- ปรญิญาตร ีFinance and Banking 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- CFA Level 2 
 o ประสบการณก์ารท างาน 

 
- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทนุ APA Capital 
- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารต่างประเทศ 
บลจ. ธนชาต/ ฝ่ายลงทนุ 

- เจา้หนา้ที่ Investment Product Strategy 
ฝ่ายลงทนุ บลจ. ไทยพาณิชย ์

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนีต้า่งประเทศและ 
FX บลจ. เอ็มเอฟซี 

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

- บรหิารจดัการกองทนุรวมและกองทนุส่วนบคุคล  
ที่มีนโยบายการลงทนุในตา่งประเทศ และ
สินทรพัยท์างเลือก 

- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุ 
15) คณุสิทธิเดชน ์เอีย้วสกลุ, CFA 

(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- CFA Charterholder 
 o ประสบการณก์ารท างาน 

 
- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 
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- อดีตผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
บลจ.แอสเซท พลสั จ ากดั 

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
บลจ.แอสเซท พลสั จ ากดั 

- อดีตนกัวิเคราะหส์ินเช่ือกลุม่ธุรกิจญ่ีปุ่ น 
ในประเทศไทย ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั 
มหาชน 

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ - บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารหนี ้
- ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อตัราดอกเบีย้และ
อตัราแลกเปลี่ยน 

16) คณุรสิา ศิรวิฒัน,์ CFA 

(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท MSc. Sustainable Finance, Kedge 
Business School 

- ปรญิญาโท MBA (เกียรตินิยม), National 
Institute of Development Administration 
(NIDA) 

- ปรญิญาตรี  เศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(เกียรตินิยมอนัดบั2) 

- CFA Charterholder 
- ESG Investing Certificate 

 o ประสบการณก์ารท างาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จ ากดั  

- อดีตนกัวิเคราะหก์ารลงทนุ   
บรษิัท อลิอนัซอ์ยธุยาประกนัชีวิต 

 o หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารหนี ้
- ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อปอ้งกนั 
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

- วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารที่จะลงทนุ 
 
2. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

• ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 0-2165-5555 

• ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: 0-2359-0000   

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: 0-2217-8888 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์: 0-2658-8888 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: 0-2659-7000, 0-2659-7384  

• บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทยเอ็กซส์ปรงิ จ ากดั   โทรศพัท ์: 0-2695-5000 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  โทรศพัท ์: 0-2857-7799 
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• บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  โทรศพัท ์: 0-2846-8649 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: 0-2646-9650 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์: 0-2635-1718 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์: 0-2305-9559 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั     โทรศพัท ์: 0-2680-1111 

• บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั  โทรศพัท ์: 0-2660-6677 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์: 0-2659-8000 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: 0-2658-5800  

• บรษิัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: 0-2659-3456 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีพฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์: 0-2638-5000, 0-2287-6000  

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 0-2684-8888 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอ็กซ ์จ ากดั   โทรศพัท ์: 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 

• บรษิัท แรบบิท ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: 0-2648-3600, 0-2648-3500 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จ ากดั  โทรศพัท ์: 0-2680-5000 

• บรษิัท หลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 0-2205-7000 

• บรษิัท ฮั่วเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั    โทรศพัท ์: 0-2223-2288  

• บรษิัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์: 0-2862-9797 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั  โทรศพัท ์: 0-2861-5508  

• บรษิัท เจนเนอราลี่ ประกนัชีวิต (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์: 1394 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ดาโอ จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 0-2648-1111 

• บรษิัท หลกัทรพัยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั    โทรศพัท ์: 0-2009-8888 

• บรษิัท หลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: 0-2618-1111 

• ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 0-2626-7777, 0-2626-7778 

• ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: 1572  

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั   โทรศพัท ์: 0-2026-6222 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั  โทรศพัท ์: 0-2026-5100 

• บรษิัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: 0-2796-0011 

• บรษิัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: 0-2274-9400, 0-2276-1025 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั โทรศพัท ์: 1240 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จ ากดั โทรศพัท ์: 02-061-9621   

• บรษิัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั    โทรศพัท ์: 02-430-6543 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั    โทรศพัท:์ 02 508 1567 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ไพน ์เวลท ์โซลชูั่น จ ากดั   โทรศพัท:์ 02-095-8999 

• บรษิัท หลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: 02 829 6600 
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• บรษิัทหลกัทรพัย ์เคเคพี ไดม ์จ ากดั    Email: contact@dime.co.th 

• บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: 02-777-8888 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั    โทรศพัท ์: 02-430-6543 

และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดัการแต่งตัง้ รวมถึงช่องทางการบรกิารอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด เช่น 
บรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์อาท ิช่องการบรกิารทางอินเตอรเ์น็ต เป็นตน้   

เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัเปิดบญัชีกองทุน เพื่อเป็นลกูคา้ในความดูแลของ
บริษัทจดัการเพิ่มเติม ตัง้แต่วนัท าการที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุขา้งตน้ ในหนงัสือชี ้
ชวน หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือติดประกาศที่ส  านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัท
จดัการก าหนด ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดเ้ปิดบญัชีกองทนุไวก้บับริษัทจดัการก่อนหนา้วนัที่บริษัทจดัการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุเพิ่มเติม 
สามารถท าธุรกรรมกบับรษิัทจดัการไดต้ามปกติ 
 
3. รายช่ือทีป่รึกษาการลงทุน  

บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)     โทร: 0-2305-9000   
โดยบรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร  

 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั เป็นผูป้รบัปรุงรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุ 
โทรศพัท ์0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9807-9 
 

5. ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)   ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน ์
โทรศพัท ์0-2296-2833 
ทัง้นี ้นอกจากผูด้แูลผลประโยชน ์มีหนา้ที่ตามที่ก าหนดในสญัญาแตง่ตัง้แลว้ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการ
รกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 
 

6. รายช่ือผู้สอบบัญชี  
นายอนสุรณ ์เกียรติกงัวาฬไกล นางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล นาย สาธิต เกียรติกงัวาฬไกล และนาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 
บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั  
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

 
 
 
 
 
 

mailto:contact@dime.co.th


 

                              กองทนุเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light  (KKP SG-AA Light FUND)                       หนา้   40                                                                                                                                        

 

 
ข้อมูลอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับกองทุนรวม 

1. ข้อก าหนดการซือ้ ขายคืน และสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
ผูล้งทนุสามารถสั่งซือ้ ขายคืน และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้ผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดัการ

แต่งตัง้ ตามรายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ในหวัขอ้ “บุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินการของกองทุนรวม” 
หนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมนี ้รวมถึงช่องทางการบรกิารอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด 

บรษิัทจดัการจะเป็นผูด้  าเนินการตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (และที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ในสว่นที่เก่ียวขอ้ง
กบักองทนุรวม (ถา้มี)  ทัง้นี ้เวน้แตบ่รษิัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 
ผู้ลงทุน /ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท  ( Privacy Notice) ที่ บริษัทได้แจ้งผ่าน 

www.kkpfg.com/dataprotection 
 

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ หรือตามสดัส่วนอื่นที่จะมี
การก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงตามหลกัเกณฑข์องกองทนุหลกั และ/หรือกองทนุต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ 
และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจประกาศก าหนด ผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบและตกลงใหบ้ริษัทจัดการสามารถ
เปิดเผยขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุหลกัหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอืบคุคลอื่น รายละเอียดดงันี ้ 

1. ช่ือ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
2. บตัรประชาชน และ/หรือหนงัสือเดินทาง ที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อหน่วย และ/หรือ รบัรองโดยโนตารีพบัลิค (Notary 

Public)  
3. เอกสารการท าความรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทนุหลกั และ/หรือกองทนุตา่งประเทศ และ/

หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุหลกัหรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/
หรือหน่วยงานที่มีอ  านาจรอ้งขอ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกนัการใชธุ้รกรรมหลกัทรพัยเ์ป็นช่องทางในการฟอกเงินและ
การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลกั  

4. ขอ้มลูอื่นตามที่กองทนุหลกั และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบั
กองทนุหลกัหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอืบคุคลอื่น และ/หรอืหน่วยงานที่มีอ  านาจรอ้งขอ  

โดยที่ผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบนโยบายความเป็นส่วนตวัของบรษิัท (Privacy Notice) ที่บรษิัทไดแ้จง้ผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะน าส่งขอ้มูลขา้งต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการรอ้งขอ ใหแ้ก่  
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับกองทุนหลักหรือ
กองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถื้อหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเ รียกรอ้งค่าเสียหาย หรือ
ค่าใชจ้่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจดัการ รวมถึงใหค้วามยินยอมในการที่บริษัทจดัการจะน าส่งขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอื่นใด 
และ/หรือตามที่บริษัทจัดการรอ้งขอ ใหแ้ก่กองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุหลกัหรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบว่า มาตรฐาน
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ประกาศก าหนด 
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▪ การเปิดบัญชีกองทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ/ผูส้นใจลงทนุจะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับรษิัทจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ

ไว ้เพื่อประโยชนใ์นการติดต่อท ารายการซือ้ หรอืขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการ โดย
ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเปิดบญัชีกองทุน
ตามที่บรษิัทจดัการก าหนดอย่างถกูตอ้งและตามความจรงิพรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้

ประเภทของผู้ถอืหน่วยลงทุน/ 
ผู้สนใจลงทุน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี* 

กรณีบุคคลธรรมดา  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
กรณีนิตบิุคคล ▪ ส าเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่ง

กรรมการผูมี้อ  านาจไดล้งนามและประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
เพื่อรบัรองความถกูตอ้งแลว้  

▪ ตัวอย่างลายมือช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และ/หรือ ผูมี้อ  านาจลง
นามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  

▪ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล          
ซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

▪ หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ไดเ้ป็น
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรบัรองที่กระทรวงพาณิชย์   
ออกให ้ 

▪ ส าเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ ซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง   
กรณีบัญชีร่วม  
(ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน) 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้งของผูถื้อหน่วย
ลงทนุแตล่ะราย 

*  อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บรษัิทจดัการก าหนดเพิ่มเติมเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่
เก่ียวขอ้งก าหนด 

** การก าหนดใหผู้ใ้ชส้ิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใชส้ิทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทจดัการก าหนด 

บรษิัทจดัการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ิทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุและเป็นผูมี้สิทธิที่จะไดร้บัเงินที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือ
เงินปันผล รวมถึงเงินที่ไดจ้ากการขายคืนอตัโนมตัิ (ถา้มี) หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทนุ จะตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยที่มีช่ือในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่มีผูถื้อหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทนุรว่มกัน บริษัทจดัการจะด าเนินการจดแจง้ช่ือผูถื้อ
หน่วยลงทนุทกุรายนัน้เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุรว่มกันในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ (แต่ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนุมตัิ
เปิดบญัชีร่วมขา้งตน้ไดไ้ม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงักล่าว บริษัทจัดการจะท าการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล 
รวมถึงเงินที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ (ถา้มี) เขา้บญัชีเงินฝากตามที่ผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงค์
ไวแ้ก่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนุมตัิการด าเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผูก้  าหนดขัน้ตอนและ
หลกัเกณฑข์องแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพิสจูนท์ราบความมีตวัตนของลกูคา้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวขอ้ง หากช่ือบญัชีเงินฝากไม่ตรงตามช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุ  
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ส าหรบัเง่ือนไขการลงนามในการใชส้ิทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุนอกจากที่กล่าวขา้งตน้ บริษัท
จดัการจะถือเอาเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีเป็นหลกั หรือใบค าขอเปลี่ยนแปลงขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เวน้แต่
บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น  

หากขอ้มูลของชุดค าขอเปิดบญัชีที่บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บัไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้น อาจ
รวมถึงกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถึงความไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นของ
ขอ้มลูดงักล่าวแลว้แต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรือยืนยนัจากผูจ้องซือ้ บรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ด าเนินการเปิดบญัชีกองทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  

 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเปิดบญัชี หรือเอกสารอื่นๆ ในการเปิดบญัชี โดยถือ

ว่าไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนแลว้ โดยจะแสดงขอ้มลูที่เป็นปัจจุบนัเพื่อใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทุนทราบใน
หนงัสือชีช้วนตามรอบปีบญัชีหรอืในเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุรวม  

 
เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัเปิดบญัชีกองทุน เพื่อเป็นลกูคา้ในความ

ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้แต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทุน
ขา้งตน้ ในหนงัสือชีช้วน หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือติดประกาศที่ส  านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรอื 
ตามวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดเ้ปิดบญัชีกองทนุไวก้บับรษิัทจดัการก่อนหนา้วนัที่บรษิัทจดัการ
ไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกบับรษิัทจดัการไดต้ามปกติ 

 

ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีกองทนุหรือลงทุนในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมเป็นครัง้แรก บรษิัทจดัการจะจดัใหมี้คู่มือการลงทนุใน
กองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขของการลงทุน  
ในกองทนุรวมเพื่อการออม เพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทนุ 

 

▪ วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน ค าส่ังซือ้หน่วยลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอ่ืนใดทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุน 
บรษิัทจดัการจะจดัใหมี้หรือด าเนินการใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) จดัใหมี้หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้

ณ ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรบั
หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจดัการ
ก าหนด รวมถึงชดุค าขอเปิดบญัชีกองทนุ (กรณียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุ) ไดท้ี่ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่
ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการของบรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้
มี) (ตามแตก่รณี)  

 

▪ ระยะเวลาในการส่ังซือ้ ขายคืน และสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุน/ผูส้นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สบัเปลี่ยนเขา้กองทุนนี)้ ตาม

วิธีการที่บรษิัทจดัการก าหนดไดท้ี่ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน และ/หรอื บรษิัทจดัการ รวมถึงช่องทางบรกิารอื่นที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด เช่น ช่องการบรกิารทางอินเตอรเ์น็ต เป็นตน้ ไดท้กุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 15.30 น. 
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ข้อมูลเพิม่เตมิส าหรับผู้ลงทุนทีล่งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่การออม (KKP SG-AA Light-SSF) 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการ

ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/
หรือเง่ือนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดส้ิทธิประโยชนท์างภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรบัค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยนเขา้
หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมอีกครัง้หลงัจากปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรอืถาวร 

 
การส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปิดรับค าสั่ งซื ้อหน่วยลงทุ นทุกวันท าการซื ้อขายหน่วยลงทุน  ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น.  
โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บรษิัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
รวมถึงช่องทางบรกิารอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบรกิารทางอินเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 

 
ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการใหมี้การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณ

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยช าระเงินคืนใหต้ามที่ผูถื้อหน่วย/
ผูล้งทนุไดแ้จง้ความประสงคก์ารรบัเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 

 
ข้อมูลเพิม่เตมิส าหรับผู้ลงทุนทีล่งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่การออม (KKP SG-AA Light-SSF) 
หลกัการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลกัเกณฑแ์ละ/หรือ

วิธีการที่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด หรอืที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บรษิัทจดัการเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทนุชนิดเพื่อ
การออมครัง้แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งไดก้ าหนดใหใ้ชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
กรณีหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP SG-AA Light) 
o กรณสีบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี ้(กรณีที่กองทนุนีเ้ป็น “กองทนุปลายทาง”) ตามขอ้ก าหนดการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวขา้งตน้ 

o กรณสีบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกกองทนุนี ้(กรณีที่กองทนุนีเ้ป็น “กองทนุตน้ทาง”) ตามขอ้ก าหนดการสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวขา้งตน้ 
 

กรณีลงทุนชนิดเพือ่การออม (KKP SG-AA Light-SSF) 
o กรณสีบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี ้(กรณีที่กองทนุนีเ้ป็น “กองทนุปลายทาง”) ตามขอ้ก าหนดการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวขา้งตน้ 
 

o กรณสีบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก :  
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ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปิดรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม 
ไปยงักองทนุรวมปลายทางที่เป็นกองทนุรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมภายใตก้ารจดัการและ/หรอืกองทนุรวมเพื่อ
การออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านั้น เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิยงัไม่เปิดใหบ้รกิารสบัเปลี่ยนระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนั  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยท ารายการสบัเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทนุเดียวกัน   
รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเง่ือนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสบัเปลี่ยนขา้งตน้ โดยถือว่าไดร้บั
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูส้นใจ
ลงทนุทั่วไปทราบ โดยจะจดัใหมี้ขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และ/หรอืส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้
คืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

 

หมายเหตุ : เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ซึ่งวนัหยุดท าการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไป
ลงทนุ อาจจะไม่ตรงกบัวนัหยดุท าการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การส่งค าสั่งซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ/
หรอืระยะเวลาในการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วย/ผูล้งทนุ 

 
▪ ช่องทางการส่ังซือ้ ขายคืน และสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

- Internet 

- บรษิัทจดัการ 

- ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

- การลงทนุแบบตอ่เน่ือง/สม ่าเสมอ ,ช่องทางบรกิาร/วิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในแต่ละช่องทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก/เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการการลงทุนแก่ผูส้นใจลงทุน/ผูส้ั่งซือ้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรอืปรบัปรุงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใน
แต่ละช่องทาง โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหท้ราบ
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัท าการก่อนการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือปรบัปรุง โดยจดัใหมี้ขอ้มลูเรื่องดงักล่าว ที่ส  านกังานของบริษัท
จดัการ และส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

 
▪ วิธีการส่ังซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

(1)  บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

การส่ังซือ้หน่วยลงทุนภายหลังเสนอขายครัง้แรก 

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนับแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็น
กองทนุรวม หรือภายในเวลาที่บรษิัทจดัการจะก าหนดภายหลงั ทัง้นีบ้รษิัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ผ่านทาง
เว็บไซตอ์ย่างนอ้ย 1 วนัท าการ ทัง้นีผู้ส้นใจลงทุน/ผูส้ั่งซือ้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุน ขอรบัหนังสือชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามที่บรษิัทจดัการก าหนด รวมถึงชดุค าขอเปิดบญัชีกองทนุ (กรณียงัไม่เคยเปิด
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บญัชีกองทนุ) และเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนไดท้ี่บรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนได ้ทกุวนัท าการซือ้
ขาย ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 15.30 น.  

 
ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีกองทนุหรือลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมเป็นครัง้แรก บรษิัทจดัการจะจดัใหมี้คู่มือการลงทนุใน

กองทนุรวมเพื่อการออมใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งศึกษาและปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการลงทนุในกองทุน
รวมเพื่อการออม เพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทนุ 

 
ในกรณีที่วนัดงักล่าวขา้งตน้ตรงกบัวนัหยดุท าการ และ/หรอืวนัที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มี

อ  านาจตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งมีค าสั่งใหเ้ป็นวนัหยดุท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวนัที่บริษัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นวนัท าการรบัค า
สั่งซือ้หน่วยลงทนุ (วนัท าการที่ผูถื้อหน่วยลงทนุซือ้หน่วยลงทนุได)้ ก็ตาม บรษิัทจดัการจะเลื่อนการวนัท าการเปิดขายหน่วยลงทนุ
เป็นวนัท าการถดัไป  

 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดขา้งตน้ของวนัท าการซือ้ขาย บรษิัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ค  านวณไดเ้ม่ือ

สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
หากผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดส้่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนในระหว่างวนัและเวลาที่บริษัทจดัการเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือท า

รายการซือ้หน่วยลงทนุนอกเหนือจากวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด หรือการท ารายการในวนัหยดุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ถือเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถัดไป หรือ
ปฏิเสธการรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจะไม่ด าเนินการซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว หรอืตามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ  

 
อนึ่ง มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงก าหนดการในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการซือ้และการ

ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ โดยจดัใหมี้ขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของ
บรษิัทจดัการ หรอื ส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

 
- วธีิการซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(1) เม่ือผูส้ั่งซือ้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดโ้ดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่มลูคา่การสั่งซือ้ขัน้ต ่าตามที่บรษิัท
จดัการก าหนด เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ในการสั่งซือ้แต่ละครัง้ ผูส้ั่งซือ้ตอ้งกรอกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/
หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามที่บรษิัทจดัการก าหนด รวมถึงชดุค าขอเปิดบญัชีกองทนุ (กรณียงัไม่เคย
เปิดบญัชีกองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบญัชี โดยผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามวิธีการที่บริษัท
จดัการก าหนด เช่น การช าระเป็นเงินสด เงินโอน ค าสั่งหกับญัชี เช็ค หรือดราฟต ์ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกั
บญัชีเดียวกบัส านกังานบรษิัทจดัการ และ/หรือส านกังานของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่รบัค าสั่งซือ้ เป็นตน้ โดยเช็ค หรือ
ดราฟต ์จะตอ้งลงวนัที่ที่สั่งซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแลว้  
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(ก)ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คต่างส านกัหกับญัชี หรือ ดราฟตท์ี่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้
(Good Fund) ในวนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัที่สั่งซือ้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่ผูส้ั่งซือ้ท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายที่เรยีกเก็บเงินไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการที่เรยีกเก็บเงินได ้ 

(ข) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต ์บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการยกเลิกรายการ
สั่งซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ทราบทางโทรศพัท ์ 

 
(2) เม่ือเจา้หนา้ที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของ

เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามที่บรษิัทจดัการก าหนด รวมถึงชดุค าขอเปิดบญัชีกองทนุ (กรณียงัไม่เคยเปิด
บญัชีกองทนุ) แลว้ และหลงัจากที่ไดร้บัช าระเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้แลว้ บรษิัทจดัการหรือผูส้นับสนนุการขายหรอืรบั
ซือ้คืนจะมอบส าเนาค าขอเปิดบญัชีกองทนุและส าเนาค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นหลกัฐานต่อไป ทัง้นี ้การสั่งซือ้
หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม่ือบริษัทจัดการไดร้บัเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแลว้ ทั้งนี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจ ะ
เกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้  

 
(3) ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทุนของกองทนุอื่นภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทนุนีไ้ดโ้ดยน าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินที่ไดร้บัจากการเลิกกองทนุของกองทนุรวมอื่น
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการเพื่อช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืสบัเปลี่ยนมายงักองทนุนีไ้ด ้ 

 
(4) ผูส้ั่งซือ้ที่ไดช้  าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าจองซือ้ไม่ได ้เวน้

แตบ่รษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ  
 
(5) ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ไดส้่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือเอกสารหลกัฐานอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด ของผูส้ั่งซือ้

พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกสท์ี่สามารถยืนยนัแหล่งที่มาได ้ผูส้ั่งซือ้ตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสั่งซือ้ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี ้หากปรากฎใน
ภายหลงัว่าขอ้ความหรือขอ้มลูตามเอกสารที่ไดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรือบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืนไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดด้ าเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้บัทางโทรสาร
และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะถือว่าผูส้ั่งซือ้ไดใ้หค้วามเห็นชอบ
กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  

 
หากขอ้มลูในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ที่บริษัทจดัการหรือ

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และ/หรอืกรณีที่บรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน
ไดแ้จง้ใหผู้ส้ั่งซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุทราบถึงความไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มลูดงักล่าวแลว้ แต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรือยืนยนั
จากผูส้ั่งซือ้ รวมถึงกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ที่ยงัไม่กรอกเอกสารตามที่บรษิัทจดัการก าหนด และ/หรือ ยงัไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ระดบัความเสี่ยงของการลงทนุตามที่บรษิัทจดัการ และ/หรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. 
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ก าหนด บริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจะไม่ด า เนินการหรือ
ท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้  

 
- ราคาขายหนว่ยลงทนุ 

บรษิัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (วนัท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ) นัน้
เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้จะไดร้บั โดยราคาขายหน่วยลงทนุ จะค านวณจากมลูค่าหน่วย
ลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหรือวนัท าการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ซึ่งบริษัท
จดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ" เวน้
แตใ่นกรณีที่ไม่สามารถน าคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุได ้ 

 
อนึ่ง มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

 
- การจดัสรรหนว่ยลงทนุใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ 

(1) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ับผูส้ั่งซือ้ตามจ านวนเงินที่สั่งซือ้หน่วยลงทุนและไดร้บัช าระเงินเต็มจ านวน
แลว้ โดยค านวณจากจ านวนเงินที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดร้บัช าระเงินเต็มจ านวนดงักล่าว หารดว้ย ราคาขายหน่วยลงทนุโดยใช้
หลกัการค านวณ ตามหวัขอ้/เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” เวน้แต่ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเกินจ านวนหน่วยลงทนุที่จดทะเบียนไวก้บัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
บรษิัทจดัการอาจผ่อนผนัหรอืยกเวน้การย่ืนเอกสารประกอบการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยใชห้ลกัการจดัสรร “สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” (First Come 

First Serve) โดยขอ้มูลการสั่งซือ้ในล าดบัก่อนหรือหลงันัน้ ใหพ้ิจารณาจากวนัที่บริษัทจัดการไดร้บัค าสั่งซือ้และท ารายการซือ้
หน่วยลงทนุดงักล่าวเขา้ในระบบของบริษัทจดัการ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่ไดส้ั่งซือ้
ภายหลงัจากที่บรษิัทจดัการไดร้บัช าระเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้  

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สั่งซือ้และที่สามารถจัดสรรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ได ้(Pro Rata) และใน
กรณีที่จ  านวนหน่วยลงทุนมีเศษเหลือนอ้ยกว่าจ านวนสั่งซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่าที่ก  าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หน่วยลงทนุดงักล่าวตามวิธีการที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ และบรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้
ตามวิธีการรบัเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้ระบไุวใ้นการเปิดบญัชีกองทนุ หรอืในใบค าขอเปลี่ยนแปลงขอ้มลู (ถา้มี)  

 
(2) ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ระบใุนค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิ

ที่จะจดัสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงินที่บริษัทจดัการไดร้บัช าระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุจริงหรือเขา้บญัชีตามที่บริษัทจดัการ
ก าหนดเป็นเกณฑ ์ 
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(3) กรณีที่ผูส้ั่งซือ้ช าระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ใหถื้อว่า

เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุใหต้ามราคาขายหน่วยลงทนุตาม
หลกัการค านวณตาม ขอ้ 2.3 เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” ส าหรบักรณีที่ช  าระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวิ ธีเดียวกนันีภ้ายหลงั
เวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยดุท าการซือ้ขาย ใหถื้อวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป  

 
(4)ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คต่างส านกัหกับญัชี หรือ ดราฟตท์ี่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้

(Good Fund) ในวนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัที่สั่งซือ้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่ผูส้ั่งซือ้ท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายที่เรยีกเก็บเงินไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการที่เรยีกเก็บเงินได ้ 

 
(5) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรอืดราฟต ์บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการยกเลิกรายการ

สั่งซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ทราบทางโทรศพัท ์ 
 

- การเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุด าเนินการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้ ในวนัท าการถดั

จากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวนัน้ โดยใชห้ลกัการค านวณตาม ขอ้ 2.3 เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” และขอ้ 2.4 เรื่อง 
“การจดัสรรหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้” เวน้แต่เขา้ข่ายกรณีตามขอ้ 11 เรื่อง “การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม
สั่ง”  

 
- การคนืเงนิคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที่ผู้สั่งซือ้และจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซือ้รวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการไดจ้ดทะเบียนกับ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสั่งซื ้อก่อนไดก้่อน และหากมีการสั่งซือ้พรอ้ม
กนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rate) ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วน 
หรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้ม
ดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้ระบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน ภายใน 15 วนั
นบัตัง้แตว่นัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

 
- ขอ้จ ากดัการลงทนุ การปฏิเสธ/หยดุรบัค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและ
จดัการกองทนุ โดยบรษิัทจดัการจะพิจารณาจากมลูค่าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ทัง้นี ้เพื่อ
รกัษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้เป็นส าคญั  

(2) บรษิัทจดัการอาจหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวได ้เม่ือบรษิัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่ในบาง  
สถานการณห์ากมีการรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจดัการ

กองทนุ และ/หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือต่อกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะประกาศเก่ียวกบัการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน
เป็นการชั่วคราว และก าหนดการเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามปกติ ใหผู้ล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ และจดัใหมี้
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ขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์
ของบรษิัทจดัการ  

 
- ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ 

1.บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงก าหนดการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการซือ้และ
การช าระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่นๆ ในขอ้ 6. ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ และจะจดัใหมี้ขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบริษัทจดัการหรือ ส านกังานผูส้นบัสนนุการ
ขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชนข์องพลเมืองสหรฐัอเมริกา 
หรือผูท้ี่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่าวและ
บรษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา  

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การสั่งซือ้
หน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA)  

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุการเสนอขายหรือปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม เป็น
การชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป 
และ/หรือเง่ือนไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดส้ิทธิประโยชนท์างภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใด
เพื่อประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรบัค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยน
เขา้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมอีกครัง้หลงัจากปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรอืถาวร 

 
- การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 
 

การส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

- การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบดลุพนิจิของผูล้งทนุ 

บริษัทจดัการจะเปิดใหมี้การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีปกติภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนบัแต่
วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม หรอืภายในเวลาที่บรษิัทจดัการจะก าหนดภายหลงั ทัง้นีบ้รษิัทจดัการ จะประกาศใหผู้้
ถือหน่วยทราบล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซตอ์ย่างนอ้ย 1 วนัท าการ โดยบรษิัทจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) ตาม
วนัและเวลาในหัวขอ้/เรื่อง “ระยะเวลาในการรบัซือ้คืนและรายละเอียดระยะเวลาในการรบัซือ้คืน” โดยผูถื้อหน่วยลงทุนกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการขายคืนหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจดัการ
ก าหนด ใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบุมูลค่า/จ านวนหน่วยลงทุนที่ตอ้งการขายคืน ทัง้นี ้ตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่า/จ านวน
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หน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการขายคืนที่บริษัทจดัก าหนด เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจสอบค าสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทนุวา่ถกูตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะสง่มอบส าเนาค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุแก่ ผูถื้อหน่วยลงทนุที่สั่งขายคืนหน่วยลงทนุ
ไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่ไป  

หากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นวนัหยุดท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหถื้อวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุถดัไปเป็นวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแทน  

(ข) ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยหรอืจ านวนบาทได ้ในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทนุที่ ผู้
ถือหน่วยลงทุนตอ้งการขายคืนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั้น รวมถึงในกรณีที่ผูถื้อหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแลว้ท าใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีหรือจ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าตามที่ก าหนดไว ้
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุทัง้จ านวน  

(ค) เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้
หากรายการสั่งขายคืนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ  

(ง) บรษิัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑค์ านวณราคารบัซือ้คืนและ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จะไดร้บั โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท ารายการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุนัน้ หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) โดยบรษิัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ตามที่ระบุไวใ้นหวัขอ้/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ" ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(จ) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ และเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหน่วยลงทนุที่สั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุนัน้พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (ถา้มี) ใหแ้ก่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกสท์ี่สามารถยืนยนัแหล่งที่มาได ้ผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทกุฉบบัใหแ้ก่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุน
การขายหรือรบัซือ้คืนภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที่มีการส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นนัน้ 
ทั้งนี ้หากปรากฎในภายหลังว่า ขอ้ความหรือขอ้มูลตามเอกสารที่ไดร้ับและเอกสารตน้ฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนไดด้ าเนินการตาม
ขอ้มลูที่ไดร้บัทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทนุไดใ้หค้วามเห็นชอบกบับริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนในการด าเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้บัทาง
โทรสารและ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  

หากขอ้มูลในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และขอ้มูลในเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัท
จดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บัไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น และ/หรือกรณีที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบถึงความไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มลูดงักล่าวแลว้แต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรือ
ยืนยนัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึง บริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุรวมถึงจะไม่ด าเนินการหรอืท ารายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 

- วธิีการรบัเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
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(1) โอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถแจง้หรือระบใุหโ้อนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเขา้บญัชีเงินฝาก โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการ

โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในการรบัเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากนี ้ถา้หากบรษิัทจดัการไม่
สามารถโอนเงินเขา้บญัชีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้จง้หรอืระบไุวไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกเช็ค
ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผูถื้อหน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทนุ  

 
(2) รบัเช็คทางไปรษณีย ์
 ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจแจง้หรือระบุใหบ้ริษัทจัดการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรบัเช็คทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่บรษิัทจดัการจะน าส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 
5 วนัท าการนบัแตว่นัค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

  
(3) รบัเช็คดว้ยตนเองที่บรษิัทจดัการ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจแจง้หรือระบุใหบ้ริษัทจัดการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรบัเช็คดว้ย

ตนเองที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ ซึ่งสามารถรบัไดภ้ายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

  

- ขอ้ก าหนดเพิ่มเตมิ 

1) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงก าหนดการในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอืปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการขาย
คืน ระยะเวลาในการขายคืนและการรบัเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายละเอียดอื่นๆ ในขอ้ 7. ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วย
ลงทุน โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ และจะจัดใหมี้ขอ้มูลเรื่องดังกล่าวที่ส  านักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

3) หลกัการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลกัเกณฑแ์ละ/
หรอืวิธีการที่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด หรอืที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บรษิัทจดัการเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทนุชนิด
เพื่อการออมครัง้แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งไดก้ าหนดใหใ้ชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการ
นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวม โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดัการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) ไดต้ามวิธีการที่บรษิัทจดัการก าหนด  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการเท่านัน้ 
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิยงัไม่เปิดใหบ้รกิารสบัเปลี่ยนระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนั  
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ส าหรบัหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม บรษิัทจดัการจะเปิดรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม (กองทนุนีเ้ป็น
กองทนุปลายทาง)  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปิดรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตก้ารจัดการและ/หรือ
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านั้น เวน้แต่บริษัทจัดการจะ
อนญุาตหรอืใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่น  

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยท ารายการสบัเปลี่ยนขา้งตน้ รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/

หรือเพิ่มเติมเง่ือนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสบัเปลี่ยนขา้งตน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ และไม่
ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูส้นใจลงทนุทั่วไปทราบ โดยจะจดัใหมี้ขอ้มลูเรื่อง
ดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และ/หรอืส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท
จดัการ  

 
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทนุอีกกองทนุหนึ่ง (กองทนุปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน า
เงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) แลว้น าไปช าระเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง  

 
- วธีิการในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการไดท้ี่บริษัทจดัการ 
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม ตามวนัและเวลา
ในหัวขอ้/เรื่อง “วนัและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุช่ือ
กองทุนตน้ทาง ระบุจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุช่ือกองทุนปลายทางที่ตอ้งการ
สบัเปลี่ยน ตามที่บรษิัทจดัการก าหนดใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน และน าไปย่ืนกบับรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรบัค าสั่งสับเปลี่ยน
กองทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 
ผูถื้อหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั่งสบัเปลี่ยนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่

วา่กรณีใดๆ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ  
 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุส่งค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหน่วยลงทนุที่สั่งสบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนนัน้ ใหแ้ก่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่สามารถยืนยัน
แหล่งที่มาได ้ผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทกุฉบบัใหแ้ก่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนภายใน 7 
วนัท าการ นบัแต่วนัที่มีการส่งค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี ้หากปรากฎใน
ภายหลงัว่า ขอ้ความหรือขอ้มลูตามเอกสารที่ไดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรือบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบั
ซือ้คืนไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบัและบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดด้ าเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้บัทางโทรสาร
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และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุไดใ้หค้วาม
เห็นชอบกับบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนในการด าเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้ับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  

 
หากขอ้มูลในการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และขอ้มูลในเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่

บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บัไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น และ/หรือกรณีที่ บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คืนไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบถึงความไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นของขอ้มลูดงักล่าวแลว้แตไ่ม่ไดร้บัการแกไ้ข 
หรือยืนยนัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุรวมถึงจะไม่ด าเนินการหรอืท ารายการรบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ  

(1) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  
(ก) ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้(กองทุนตน้ทาง) หรือเรียกว่า “การ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้
จากการเลิกกองทุนนี ้ภายหลงัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT FEE) (ถา้มี) เพื่อน าไปช าระค่า
ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอื่น ๆ ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบริษัทจดัการ (กองทนุปลายทาง) สามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
ไดใ้นระหว่างวนัและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นขอ้ 7 “การรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ” และ/หรอืวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม  

 
(ข) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยจ านวนที่เป็นไป

ตามมลูค่าขัน้ต ่า/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นขอ้ 7 “การรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ” เวน้แตบ่รษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น  

 
(ค) ในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการสบัเปลี่ยนตามใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้มากกว่า

จ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัท
จัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้  

 
อย่างไรก็ตาม หากจ านวนเงินที่ค  านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะน าไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต ่าตามขอ้ก าหนด

ของกองทนุปลายทาง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่น าเงินไปซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว ้โดยจะช าระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

 
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

(SWITCHING OUT FEE) (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพื่อน าไป
ช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอื่น ๆ ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ (กองทนุปลายทาง)  
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(จ) สิทธิของผูถื้อหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
ตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่
ปรากฎอยู่กบับริษัทจดัการและหรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่สมบูรณแ์ละใช้
อา้งอิงได ้ 

 
บริษัทจัดการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม

ปลายทางที่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุน หรือบริษัทจดัการที่รบัผิดชอบด าเนินการกองทุนรวมปลายทางดงักล่าว
ตามที่ระบไุวใ้นค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย
หน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง และบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ไดร้บัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่สมบรูณแ์ลว้  

 
(ฉ) กรณีที่ผูถื้อหน่วยมีความประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี ้(กองทุนตน้ทาง) ไปยงั

กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอื่น (กองทุนปลายทาง) (แลว้แต่
กรณี) สามารถท าไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยระบจุ านวนเงินที่ตอ้งการ หรือระบจุ านวนหน่วย
ลงทนุในกรณีที่ตอ้งการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมด พรอ้มทัง้เอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด เพื่อประกอบการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน แลว้น าไปย่ืนต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 
บริษัทจัดการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม

ปลายทางที่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุน หรือบริษัทจดัการที่รบัผิดชอบด าเนินการกองทุนรวมปลายทางดงักล่าว
ตามที่ระบไุวใ้นค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดร้บัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่สมบรูณแ์ลว้ หรอืค าสั่งโอนการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทนุชนิดเพื่อการออม (แลว้แตก่รณี) ของบรษิัทจดัการอื่นที่สมบรูณแ์ลว้เท่านัน้  

 
(2) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  
(ก) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี ้(กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN)” โดยน าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ไดจ้าก
การเลิกกองทนุอื่น ๆ ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ (กองทนุตน้ทาง) ภายหลงัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
เขา้ (SWITCHING IN FEE) (ถา้มี) เพื่อน ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ในระหวา่งวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนดให้
เป็นวนัเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุนี ้ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นขอ้ 5 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 
หรอืในระหวา่งวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นวนัเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นขอ้ 
6 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” และ/หรอืวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม  

 
(ข) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยจ านวนที่เป็นไปตาม

มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้เวน้แตบ่รษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น  
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(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(SWITCHING IN FEE) (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะซือ้หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้โดยน าเงินบางส่วน
หรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินที่ไดจ้ากการเลิกกองทนุอื่นๆ ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ เพื่อ
น ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ 

 
(ง) สิทธิของผูถื้อหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ

ตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่
ปรากฎอยู่กบับริษัทจดัการและหรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่สมบูรณแ์ละใช้
อา้งอิงได ้ 

 
(จ) ในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการสบัเปลี่ยนตามใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้มากกว่า

จ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัท
จัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้  

 
อย่างไรก็ตาม หากจ านวนเงินที่ค  านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะน าไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต ่าตามขอ้ก าหนด

ของกองทนุปลายทาง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่น าเงินไปซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว ้โดยจะช าระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

 
(ฉ) กรณีที่ผูถื้อหน่วยหรือผูส้นใจลงทุนมีความประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย

ลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอื่นมายงัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี ้สามารถขอรบั
หนงัสือ  

ชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ คู่มือการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออม เอกสารการเปิดบญัชีกองทนุ (กรณียงัไม่เคยเปิด
บญัชี) ใบค าสั่งสบัเปลี่ยนระหวา่ง บลจ. ไดท้ี่บรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียด
และขอ้ความต่าง ๆ ในเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ พรอ้มแนบเอกสาร หลกัฐานตามที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ (กรณียงัไม่เคย
เปิดบญัชี)  

 
- ราคาขายและราคารบัซือ้คนืกรณสีบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

(1) กรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  
การก าหนดราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ออก) จากกองทนุ จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ใชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คืนของวนั

ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หกัดว้ย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง (ถา้มี)  
 
(2) กรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  
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การก าหนดราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เขา้) กองทนุ จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ใชเ้พื่อค านวณราคาขายของวนัท าการ
ของกองทุนปลายทางก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถา้มี)  

 
อนึ่ง มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดร้บั

การรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 

- วนัและเวลาการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(1) กรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ออก) ไดต้ามระยะเวลาในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (เขา้) ไดต้ามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการ และ/หรือวนัที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี

อ  านาจตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งมีค าสั่งให้เป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันที่บริษัทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุก็ตาม บริษัทจดัการจะเลื่อนการวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการถัดไป ทัง้นี ้ระยะเวลาหรือ
ก าหนดการในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามตารางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดัการก าหนด  

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะช าระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางใหก้องทนุปลายทางภายใน 5 วนัท าการนบั

แต่วนัค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ของกองทุนตน้ทาง 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วันช าระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางตรงกับวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทุน
ปลายทาง บรษิัทจดัการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนปลายทางในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วนัท าการ
นบัแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง
ได ้ 

 
หากผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ไดส้่งค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในระหว่างวนัและเวลาที่บริษัทจดัการเปิดรบัค าสั่งซือ้ ขายคืน 

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรอืท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุนอกเหนือจากวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด หรอืการท ารายการ
ในวนัหยดุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวได ้โดยบรษิัทจดัการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใน
วนัท าการซือ้ขายถดัไป  

 
- สทิธิในหนว่ยลงทนุ  

สิทธิในหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนกองทนุปลายทางจะเกิดขึน้เม่ือกองทนุปลายทางไดร้บัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน
จากกองทนุตน้ทางแลว้เท่านัน้  

 
- กรณทีีเ่ป็นการสบัเปลีย่นระหวา่งชนดิหนว่ยลงทนุ (ถา้ม)ี  
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(1) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนตน้ทาง จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คืนของวันท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุตน้ทาง หกัดว้ย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุตน้ทาง (ถา้มี)  

 
(2) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชเ้พื่อค านวณราคาขายของวันท าการของ

หน่วยลงทนุปลายทางก่อนวนัที่หน่วยลงทนุปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากหน่วยลงทนุตน้ทาง บวกดว้ย 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุปลายทาง (ถา้มี)  

 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยท ารายการสบัเปลี่ยนระหวา่งหน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต รวมถึงสงวน

สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมเง่ือนไข/วิธีการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนในภายหลัง และ/หรือใน
รายละเอียดการสบัเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทนุ รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดใหบ้ริการสบัเปลี่ยนระหว่างชนิด
หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ และบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนและผูส้นใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดใหมี้ขอ้มูลเรื่องดังกล่าวที่ส  านักงานของบริษัทจัดการ และส า นักงาน
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

 
- เงือ่นไขอืน่ ๆ 

1) บริษัทจดัการอาจก าหนดช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมจากขอ้ “ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการการลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข
และวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ โดยจดัใหมี้
ขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรือผ่านเว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการ  

2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการ
สบัเปลี่ยนและการช าระเงินค่าสบัเปลี่ยน (ถา้มี) และรายละเอียดอื่นๆ ในขอ้ 8. ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยถือว่า
ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และจะจัดใหมี้ขอ้มูลเรื่องดังกล่าวที่ส  านักงานของบริษัทจัดการหรือ ส านักงาน
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

3) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่อาจส่งผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพของการบรหิาร
และจดัการกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาจากมลูค่าการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุและ/หรือระยะเวลา/ความถ่ีของการสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นหลกั ทัง้นี ้เพื่อรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่
ก่อนแลว้เป็นส าคญั  

4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ้เม่ือบริษัทจดัการ
พิจารณาแลว้เห็นว่าในบางสถานการณห์ากมีการรบัค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความ
เสียหายต่อการบรหิารจดัการกองทนุ และ/หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือต่อกองทนุ โดยบรษิัทจดัการจะประกาศเก่ียวกบัการ
หยดุรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และก าหนดการเปิดรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ามปกติ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดย
จดัใหมี้ขอ้มลูเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือประกาศผ่าน
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
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5) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุการเสนอขายหรือปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม เป็น
การชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป 
และ/หรือเง่ือนไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดส้ิทธิประโยชนท์างภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใด
เพื่อประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรบัค าสั่ งซือ้/สบัเปลี่ยน
เขา้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมอีกครัง้หลงัจากปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรอืถาวร  

6) หลกัการและรายละเอียดการขายคืน/สบัเปลี่ยนออกหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมายและ/หรือ
หลกัเกณฑแ์ละ/หรือวิธีการที่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด หรอืที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บรษิัทจดัการเปิดใหบ้ริการ
หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมครัง้แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งไดก้ าหนดใหใ้ชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

 
(2) อินเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษิัทจดัการอาจเปิดใหมี้บรกิารสั่งซือ้ ขายคืน หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอรเ์น็ต (Internet) 
โดยผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีความประสงคจ์ะสั่งซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตจะตอ้ง

กรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้ริการอินเตอรเ์น็ตที่บริษัทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรบัแบบฟอรม์
ดงักล่าวไดท้ี่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามราย ช่ือที่
บรษิัทจดัการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนงัสือขอใหห้กับญัชีดงักล่าวและส่งกลบัไปยงับริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะไดด้ าเนินการจดัท าและจดัส่งรหสัประจ าตวัผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อใชท้  ารายการผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตต่อไป ผูถื้อ
รหสัประจ าตวัจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจา้ของรหสั
ประจ าตวัของผูถื้อหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตดงักล่าว ทัง้นี ้เน่ืองจากอาจมีก าหนดระยะเวลาในการจดัส่งรหสั
ประจ าตวัผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสมคัรขอใชบ้รกิารอินเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการไวล้่วงหนา้พรอ้มกบั
การขอเปิดบญัชีกองทนุก็ได ้ 

 
ผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสั่งซือ้ ขายคืน หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท าการซือ้ขาย

หน่วยลงทนุและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยการท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท า
การซือ้ขายใหถื้อวา่เป็นการสั่งซือ้ ขายคืน หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ และการสั่งซือ้ ขายคืน หรอืสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่เกิดขึน้ภายหลงัเวลาที่ก าหนดหรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายใหถื้อวา่เป็นการสั่งซือ้ ขายคืน หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ในวนัท าการซือ้ขายถดัไป  

 
การสั่งซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวิธีการ ภายใตว้ิธีการสั่งซือ้ ขายคืน หรือ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นขอ้  “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” นี ้และเป็นไปตามเงื่อนไข/ขอ้ก าหนดอื่นๆ 
ของกองทนุและที่บรษิัทจดัการก าหนด  
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(3) การลงทุนแบบต่อเน่ือง/สม ่าเสมอ  
บรษิัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแบบต่อเน่ือง/สม ่าเสมอของบรษิัทจดัการ เพื่อเป็นการอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุนที่ประสงคจ์ะลงทุนเป็นรายงวด สม ่าเสมอ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด 
ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบตอ่เน่ือง/สม ่าเสมอ 
ผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีความประสงคจ์ะสั่งซือ้ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการลงทุนแบบต่อเน่ือง/

สม ่าเสมอ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทนุที่ประสงคจ์ะลงทุนเป็นรายงวด สม ่าเสมอ จะตอ้งกรอกค าขอใชบ้ริกา ร
การลงทนุแบบต่อเน่ือง/สม ่าเสมอ โดยสามารถดาวนโ์หลดค าขอใชบ้ริการดงักล่าวจากเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือติดต่อขอรบั
แบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์าม
รายช่ือที่บรษิัทจดัการก าหนด พรอ้มลงนามในใบค าขอใชบ้รกิารและหนงัสือขอใหห้กับญัชีดงักล่าวและส่งกลบัไปยงับรษิัทจดัการ
เพื่อด าเนินการตามความประสงคข์องผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ่ไป  

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูจ้องซือ้/ผูถื้อหน่วยลงทุนไดส้มคัรและเปิดใชก้ารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ

เรียบรอ้ยแลว้ สามารถท ารายการสั่งซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการลงทุนแบบต่อเน่ือง/สม ่าเสมอผ่านระบบ
อินเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการดงักล่าวได ้ 

 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการรายการสั่งซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการลงทนุแบบต่อเน่ือง/

สม ่าเสมอ ใหเ้ฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดท้  าเรื่องหกับญัชีเงินฝากแลว้เท่านัน้ เวน้แตบ่รษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น  
 
การสั่งซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดว้ยบริการการลงทุนแบบต่อเน่ือง/สม ่าเสมอ ตอ้งเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้

วิธีการสั่งซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามที่ระบุไวใ้นขอ้ “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” นี ้และเป็นไป
ตามเง่ือนไข/ขอ้ก าหนดอื่นๆ ของกองทนุและที่บรษิัทจดัการก าหนด  
 
(4) ATM  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชยต์ามที่บริษัทจดัการ
ก าหนด เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ภายใต้
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่ม
ใหบ้ริการ โดยจัดใหมี้ขอ้มูลเรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบริษัทจัดการ หรือ ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
(5) โทรศัพท ์ 

บรษิัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางโทรศพัทต์ามที่บรษิัทจดัการก าหนด เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้รกิาร โดยจดัใหมี้ขอ้มลู
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เรื่องดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ หรอื ส านกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท
จดัการ  
 
(6) ไปรษณีย ์ 

ผูล้งทนุสามารถส่งใบค าสั่งซือ้และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุโดยไปรษณียไ์ด ้โดยผูล้งทนุตอ้งจ่าหนา้ซองถึง
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ผูล้งทนุตอ้งกรอกเอกสาร และแบบฟอรม์ต่างๆ ของบริษัทจดัการใหค้รบถว้น และบริษัทจดัการจะถือเอาวนัที่
ไดร้บัไปรษณียด์งักล่าวเป็นวนัด าเนินการตามค าสั่ง  

 
นอกจากนี ้บรษิัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์และเพิ่มช่องทางในการรบัช าระเงิน

คา่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางไปรษณียเ์พิ่มเติมในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและ
วิธีการที่บรษิัทจดัการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศ
ใหผู้จ้องซือ้ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ โดยจัดใหมี้ขอ้มูลเรื่องดงักล่าว ที่ส  านักงานของบริษัทจัดการ หรือ ส านักงาน
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

 

▪ ช่ือบัญชีในการส่ังซือ้กองทุน  
“บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร” 

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมบญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต โดยถือว่าไดร้บั
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

 
2. ข้อมูลเพิม่เตมิส าหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรมห์รือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)   

บรษิัทจดัการ ขอสงวนสิทธิที่จะใหบ้รกิารที่เก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต 
 
บรษิัทประกนัชีวิตอาจจะใชว้ิธีการซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุ (omnibus account) 
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ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้วบกรมธรรมป์ระกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนได้
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือ ตวัแทนหรือนายหนา้ประกนัชีวิตที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 
ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตอาจมีขอ้ก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียง
อย่างเดียว ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อนตดัสินใจ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบ้ริการที่เก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ (Unit-Linked Life Policy) 
หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขรายละเอียด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงแลว้ ทั้งนี ้บริษัทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและบริษัท
ประกนัชีวิต  หรอืในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตมี ดังนี ้
 
(1) มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขั้นต ่า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต ่า:  
เน่ืองจากแบบประกนัชีวิตควบการลงทนุ มีส่วนที่เก่ียวขอ้งกรมธรรมป์ระกนั  ที่ผูล้งทนุสามารถใชส้ิทธิตามกรมธรรมป์ระกนัได ้เช่น  
การเวนคืนกรมธรรม ์และมีสิทธิในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน เลือกสดัส่วนการลงทุนแต่ละกองทุนการขอสบัเปลี่ยนกองทุนระหว่าง
สญัญา  ซึ่งแบบประกนัชีวิตควบการลงทนุนีมี้ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิต เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้  
การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตจึงมีขอ้ก าหนดในเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ต ่าของ
การสั่งขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต ่า และจ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการ
ลงทนุสามารถศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดัท าโดยบริษัท
ประกนัชีวิต 
 
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต : 
ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนหรือ
นายหนา้ประกันที่ไดร้บัอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยสามารถช าระเป็นเงินสด 
แคชเชียรเ์ช็ค หรือเช็คส่วนบคุคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด หรือวิธี
อื่นที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด  ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาท าการในการ
สั่งซือ้หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอ
ขายที่ผูล้งทนุไดร้บัจากบรษิัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุที่
ก  าหนดไวใ้นโครงการกองทนุ โดยค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบรษิัทจัดการไดร้บัเอกสารและไดร้บัช าระเงินครบถว้นจากบรษิัท
ประกนัชีวิตแลว้  และเม่ือรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุเสรจ็สิน้สมบูรณแ์ลว้  ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซือ้
หน่วยลงทุนไดไ้ม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้  เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี ้  ในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
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บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน หาก
พบว่าค าสั่งดงักล่าวหรือผูล้งทุนเป็นบุคคลที่อาจเขา้ข่ายลกัษณะการกระท าผิดการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย ตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งการฟอกเงินและการสนบัสนนุการก่อการรา้ย หรือผูล้งทนุเขา้เง่ือนไขเป็นบคุคลที่บรษิัทประกนัชีวิตมีขอ้สงวน
สิทธิในการพิจารณารบัประกนั 
 
(3) การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 
(3.1) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุลงทนุผ่านบรษิัทประกนั
ชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเง่ือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน  วนัและ
เวลาในการขายคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนวิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและ/
หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไดร้ับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นโครงการกองทุน และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณเ์ม่ือบริษัทจดัการไดร้บัเอกสารหลกัฐาน
ครบถว้น  และเม่ือรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุนัน้เสรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้    ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถขอเพิกถอนค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุไดไ้ม่วา่กรณีใดทัง้สิน้ เวน้แตบ่รษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น 
 
ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหน่วยลงทนุโดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใด 
ที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกันชีวิต ระบุจ านวนขัน้ต ่า ตามเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรม ์ส าหรบั  
ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุใหก้บั
บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือ ราคา
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทประกันชีวิตมีหนา้ที่ตอ้งช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัจากบริษัทจัดการใหก้ับผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิต
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอื ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ของวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นไปตามเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/
หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบใหด้ า เนินการเป็นอย่างอื่นได ้ โดยมีวิธีการ
ช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุซึง่เป็นไปตามที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ 
 
(3.2) การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน า  
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภัย ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม ์หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราที่ก าหนดในกรมธรรม ์ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต ่ากว่ามูลค่าขั้นต ่าที่ก  าหนดในโครงการ โดย
บริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจัดส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี 
ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสดุตามช่องทางที่บริษัทประกนั
ชีวิตก าหนด 
 
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ 
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะ
เป็นผูอ้อกใบยืนยนัการสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ ภายใน 15 วนั
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ท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือนาย
ทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการ
ลงทนุโดยตรง 
 
(5) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 
ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต  
ตามจ านวนขั้นต ่าจ านวนเงินคงเหลือขัน้ต ่า และเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรม ์โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอรม์ที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการ
ลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตามที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดไวเ้ท่านัน้ โดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่าน
บรษิัทประกนัชีวิต การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การที่บรษิัทประกนัชีวิตขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
หนึ่ง (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนตาม
เง่ือนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  าเนินการน าเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซึ่งไดห้ักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน
กองทนุเปิดปลายทาง หรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กิดรายการดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ซึง่ก าหนดโดยบรษิัทประกนัชีวิต  มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี ้
(1) การสบัเปลี่ยนกองทุน คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทนุเปิดตน้ทางกองหนึ่งหรือหลายกองทนุไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่ง
หรอืหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว 
(2) การสบัเปลี่ยนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทนุเป็นประจ าตามค าสั่งที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบใุหมี้การขายหน่วยลงทนุ
กองทนุเปิดตน้ทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรอืหลายกองทนุตามเง่ือนไขที่ผูถื้อหน่วยลงทนุแสดง
ความประสงค ์
(3) การปรบัสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิตามค าสั่งในแบบฟอรม์ที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด ให้
มีสดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค ์ทัง้นี ้รูปแบบ และเง่ือนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ข้างต้นเป็นไปตามที่ก าหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อ
หน่วยลงทนุและ/หรอืผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุแลว้ 
บรษิัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บรษิัทประกนัชีวิตเห็นวา่ไม่
เป็นประโยชนห์รือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จ  านวนที่ขายคืนหน่วยลงทนุตน้ทางต ่ากว่าจ านวนขัน้ต ่าที่
บรษิัทประกนัชีวิตก าหนดในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูจ้ัดส่งใบยืนยันการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่
วันที่ไดด้  าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ส าหรบักรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ และการปรบัสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรบัค าสั่งครัง้แรก และ/หรือสรุปใน
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รายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี ภายใตเ้ง่ือนไขที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิต
ควบการลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูไดต้ามช่องทางที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด 
 
(6) การจัดส่งเอกสารใหก้ับผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน: 
(6.1) เอกสารกองทนุรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรอืเอกสารอื่นใด ซึง่บรษิัทจดัการจดัส่งใหก้บั
บริษัทประกนัชีวิต หรือบริษัทจดัการไดเ้ผยแพรร่ายงานหรือเอกสารอื่นดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัทจดัการเพื่อใหบ้ริษัทประกัน
ชีวิตเขา้ถึงขอ้มูลนัน้ได ้  และบริษัทประกันชีวิตจะด าเนินการจัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการ
ลงทนุตอ่ไป 
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่ง
รายงานแสดงฐานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี   ทั้งนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน
สามารถตรวจสอบสถานะการเงินดงักล่าวตามช่องทางที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด หรือรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติม
จากบรษิัทประกนัชีวิตไดต้ามเง่ือนไขที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวขา้งตน้ใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์
ประกนัชีวิตควบการลงทนุโดยตรง 
 
(7) สิทธิประโยชนข์องผู้ถอืหน่วยลงทุน : 
ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุมีสิทธิประโยชนท์ี่แตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทนุปกติที่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขที่บรษิัทจดัการ และบรษิัทประกนัชีวิตก าหนด ดงันี ้
(7.1) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้ 
(7.2) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
(7.3) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการท ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุภายในระยะเวลา 15 
วนัหลงัจากวนัที่ไดร้บักรมธรรมจ์ากบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  าเนินการขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
ในสว่นของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
(7.4) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุที่แตกต่างเม่ือซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบรษิัทประกนัชีวิตจะท าหนา้ที่เป็น
ตวัแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทนุไปยงับรษิัทจดัการในนามของบรษิัทประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือ  
ที่แทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้บัขอ้มูลกองทุนอาจมีความล่าชา้กว่าไดร้บัจากบริษัทจัดการ
โดยตรง เป็นตน้ 
(7.5) สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม 
(7.6) สิทธิในการขอรบัหนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต 
(7.7) สิทธิในการไดร้บัทราบรายช่ือของบรษิัทจดัการทกุแห่งที่รบัจดัการกองทนุรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตที่เสนอขายโดยบรษิัท
ประกนัชีวิตนัน้ 
(7.8) สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ ที่อยู่ ของบริษัทจดัการ บริษัทประกนัชีวิต รวมทัง้ช่ือ ที่อยู่ และเลขประจ าตวัของฝ่าย
ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
(7.9) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุที่ไดร้บัค าแนะน าเพื่อซือ้หน่วยลงทนุนัน้ ตลอดจน
รบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเสี่ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
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(7.10) สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจรงิที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุหรือต่อการตดัสินใจในการ
ลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 
เป็นตน้ 
(7.11) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วย
ลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไม่ตอ้งการรบัการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 
(7.13) สิทธิในการรอ้งเรยีนผ่านช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนตามที่บริษัทก าหนด 
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบตัิอื่นของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) ส านกังาน ก.ล.ต. และหรอืหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น 
 
(8) ค่าธรรมเนียมทีบ่ริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน:  
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (FRONT-END FEE) : ไม่มี  
คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE) : ไม่มี 
 
ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตควบการลงทนุ หรอืตามที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด 
 
(9) อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอ่ืนใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิต
ควบการลงทุนแล้ว ทัง้นี ้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 
วนั โดยติดประกาศที่ท  าการของบรษิัทจดัการและ/หรือบรษิัทประกนัชีวิต หรอืเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดใหบ้รกิารสั่งซือ้ขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการส าหรบับรษิัท
ประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจดัการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ส  าหรบัธุรกิจกรมธรรมป์ระกัน
ชีวิตควบการลงทนุ (Unit-linked Life Policy) ของบรษิัทประกนัชีวิตนัน้  (ตามค าจ ากดัความตามในหนงัสือชีช้วนส่วนโครงการนี)้ 
โดยหากจะเปิดใหบ้รกิารดงักล่าว  บรษิัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหท้ราบล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วนัท าการ โดยติดประกาศ
ดงักล่าวที่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
 
ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนเพิ่มเติมไดใ้นหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุน หรือที่
เว็บไซต ์https://am.kkpfg.com 
 

3. การท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพสูิจนท์ราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)  
บริษัทจดัการและ/ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่บริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน เพิ่มเติม
จากผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูล้งทนุตามค าจ ากดัความของกฎหมาย
หรือตามที่หน่วยงานที่มีอ  านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทนุในกองทนุไปแลว้  ทัง้นีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เก่ียวขอ้ง หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการ

https://am.kkpfg.com/
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ตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผูมี้อ  านาจ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนมีหนา้ที่ตอ้งท าความรูจ้กั
ตวัตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และการพิสจูนท์ราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทนุ หรือผูถื้อหน่วย
ลงทนุของกองทุนมีหนา้ที่แจง้การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบัการรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (KYC) และการพิสจูนท์ราบลกูคา้ (CDD) 
ใหบ้ริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตัิของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน
ดงักล่าว บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบญัชี
เพื่อใชบ้รกิารใหม่ การท าธุรกรรมของลกูคา้เดิม และการทบทวนขอ้มลูลกูคา้ใหเ้ป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอื่นๆ 
ตามที่หน่วยงานผูมี้อ  านาจก าหนดแนวทาง  
 

 
4. การน าส่ง/ตอบรับ/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกองทุน และ/หรือจดหมายถึงผู้ถือหน่วย

ลงทุน  
เน่ืองดว้ยกองทนุนีเ้ป็นกองทนุเปิดที่ระดมทนุจากนกัลงทนุในประเทศ บรษิัทจดัการจึงอาจพิจารณาน าส่ง/เผยแพรข่อ้มลู ข่าวสาร 
รายงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุ และ/หรอืหนงัสือของบรษิัทจดัการตา่ง ๆ ส าหรบัผูล้งทนุ/ ผูถื้อหน่วยลงทนุกลุ่มดงักล่าวที่ระบุ
สถานที่ติดต่อในประเทศ ทัง้นีไ้ม่รวมถึงผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุที่นอกเหนือจากระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ มี
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อใหม่เป็นสถานที่ติดต่อในต่างประเทศ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้เพื่อความ
อ านวยความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใชจ้่ายการน าส่ง และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นใดในลกัษณะท านองเดียวกนันี ้อนึ่ง บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยน/แกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปแบบ วิธีการน าส่ง เผยแพร ่รวมถึงอาจจดัใหมี้รูปแบบการตอบรบั
ขอ้มูลอื่นๆ (ถา้มี) เช่น ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคสต์่าง ๆ เป็นตน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ โดยในการ
ด าเนินการดงักล่าวบรษิัทจดัการไดค้ านงึถึงประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นส าคญั  
อนึ่ง ในการน าส่งจดหมาย/หนังสือถึงผูถื้อลงทุน อาทิ กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดย
บริษัทจดัการจะด าเนินการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือประกาศที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติมในอนาคต  
 

5. เงือ่นไข และข้อก าหนดอ่ืน ๆ 

• กองทุนรวมอาจเขา้ท าสญัญากับบุคคลที่เก่ียวขอ้งได ้ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเขา้ท าสญัญากับบุคคลบุคคลที่เก่ียวขอ้งบริษัท
จดัการจะด าเนินการตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการการกองทนุ ตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ ทั้งนี ้การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

• ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอา้งอิงที่อยู่

ของบรษิัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล  าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย ์

 

• ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ  
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(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจัดการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทนุที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทนุของผูถื้อ
หน่วยลงทนุแตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ๆ ดว้ย  
 
(2) การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุไม่ไดเ้ป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทนุนีย้งัคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านัน้ การ
แบ่งหน่วยลงทนุออกเป็นหลายชนิด ไม่ไดท้  าใหค้วามผกูพนัรบัผิด ( liability) ของกองทนุที่มีต่อบคุคลภายนอกแยกออกจากกนั
ตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรพัยส์ินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใตค้วามผูกพันรบัผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญา
ขอ้ตกลงหรือนิติกรรมอื่น  
 
(3) การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุจะแบ่งตามลกัษณะที่ส  านกังาน ก.ล.ต. อนญุาตใหด้ าเนินการได ้เช่น คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย
ที่เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทนุ ระยะเวลาการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ สิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผล อตัราผลประโยชนต์อบ
แทนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทนุ อตัราผลประโยชนต์อบแทนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน กรณีเงินที่รบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพหรือเงินดงักล่าวพรอ้มผลประโยชนท์ี่รบัโอนต่อเน่ืองจาก
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น กรณีสิทธิประโยชนท์างภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้งทุนตามมติคณะรฐัมนตรี
เม่ือวนัที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม หรือกรณีอื่นใดตามที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน โดยบริษัท
จดัการกองทนุรวมตอ้งแสดงไดว้่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุดงักล่าวสามารถปฏิบตัิไดจ้รงิและไดค้ านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อ
หน่วยลงทนุโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะไดร้บัแลว้ ดงันัน้การแบ่งหน่วยลงทนุเป็นหลายชนิด 
ในบางกรณีจะท าให ้มลูค่าทรพัยส์ิน และหรือ ผลการด าเนินงาน ของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดแตกต่างกนั และหรือหนา้ที่ในการ
ช าระภาษีอากร ของผูถื้อหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดแตกตา่งกนั  
 
(4) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปิดบรกิารหน่วยลงทนุชนิดที่ยงัไม่เปิดใหบ้รกิารเพิ่มเติม โดยการแบง่หน่วยลงทนุออกเป็น
ชนิดตา่ง ๆ จะเป็นไปตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. และประกาศที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มการใหบ้รกิารแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนที่อาจมีความตอ้งการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจง้รายละเอียดการ ใหบ้ริการดงักล่าว
ล่วงหนา้ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ท  าการของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการ ขายและรบัซือ้คืนที่ใชใ้น
การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 

• ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุรวมเพื่อการออม  
(1). สิทธิประโยชนด์า้นภาษีของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
สิทธิและหนา้ที่เก่ียวกบัภาษีของผูล้งทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม จะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ถา้มี) ซึ่งผูล้งทนุผูล้งทนุมีหนา้ที่ตอ้งศึกษารายละเอียดไดจ้ากคู่มือการลงทนุในกองทนุรวม
เพื่อการออม  
 
(2) หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ด าเนินการตามเง่ือนไขที่กฎหมายภาษีอากรก าหนดไวค้รบถว้นแลว้ ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุจงึมีหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้ 
(2.1) ศกึษาคูมื่อการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออม และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหช้ดัเจนก่อนตดัสินใจลงทนุ  
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(2.2) ตรวจสอบการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมของตนเองใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร  
(2.3) แสดงขอ้มลูการลงทุนต่อกรมสรรพากร และด าเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขในการไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร  
 
(3) หนงัสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุ  
บรษิัทจดัการจะจดัท าและส่งมอบหนงัสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และ/หรือ หน่วยงานที่มีอ  านาจประกาศก าหนดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจ ะ
อนญุาตเป็นอย่างอื่น  
 
บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ และ/หรือ หน่วยงานที่
มีอ  านาจประกาศก าหนด โดยจะจดัส่งหนงัสือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ท าธุรกรรม การซือ้ หรือขาย หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดส่งหนังสือ
ดงักล่าว โดยบรษิัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยทราบลว่งหนา้ผ่านทางเว็บไซตอ์ย่างนอ้ย 1 วนัท าการ  
 
(4) หนงัสือรบัรองการโอน  
บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ และ/หรือ หน่วยงานที่
มีอ  านาจประกาศก าหนด  
 
(5) การโอนหน่วยลงทนุ  
ผูล้งทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได ้ทัง้นี ้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์หรอืกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง หรอืประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรอืที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  
กรณีขา้งตน้ บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนใหบุ้คคลอื่นหรือการจ าน าหน่วยลงทุนของกองทนุ
รวมเพื่อการออม ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  
บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปรบัเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทนุโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี ้เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมเพื่อการออม  
 
(6) แนวทางการใชดุ้ลพินิจของบริษัทจัดการในการเลิกกองทุนรวมในการโอนยา้ยการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไป
ตามที่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนสว่นขอ้ผกูพนั เรื่อง “การเลิกกองทนุรวม”  
 
(7) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุการเสนอขายหรือปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม เป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชนท์างภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป 
และ/หรือเง่ือนไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดส้ิทธิประโยชนท์างภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่น
ใดเพื่อประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรบัค าสั่งซือ้/
สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมอีกครัง้หลงัจากปิดรบัค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรอืถาวร 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน 

 
ส่วนที ่1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่
ต ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.1. ส่วนที่ 2 ขอ้ 1 หรอื ขอ้ 
3.13.2. ส่วนที่ 2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อก
ตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรอืไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอืผูมี้
ภาระผกูพนัมีภมูิล  าเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช ้credit 

rating แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ SN หรอืศกุกู ที่ผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. 
ตา่งประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย 
5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั 
นบัแตว่นัที่ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
1. 10%หรอื 
2. น า้หนกัของตราสารที่ลงทนุใน benchmark + 

5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนั
การเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้ > 397 วนั 
นบัแตว่นัที่ลงทนุตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

6 ทรพัยส์ินดงันี ้ 
6.1 ตราสารทนุที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรอืของตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงตราสารทนุที่ผูอ้อก
ตราสารอยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหมี้การเพิก
ถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์า่งประเทศ)  
6.2 ตราสารทนุที่ออกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึน้ไม่วา่ตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิัท
ดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุ
ทั่วไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 
(แตไ่ม่รวมถึงบรษิัทที่อยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจ
ท าใหมี้การเพิกถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 
6.3 หุน้ที่อยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 
6.1 
6.4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
1. 10% หรอื 
2. น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ SN หรอืศกุกูที่ผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ตา่งประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel 
III 
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด 
ซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 
วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 
6.4.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น บคุคล
ดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านอง
เดียวกบับคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั 
นบัแตว่นัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญามี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ที่มีลกัษณะครบถว้น
ดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรอือยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุ
ทั่วไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 
(แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุ
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ที่อาจท าใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขาย
ใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย ์ตา่งประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที่ไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรือสิทธิ
การเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส  านกังานก าหนด 
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรอือยู่ใน 
ระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรอืของตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วย private 
equity ที่อยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหมี้การ
เพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน  
SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ)  
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนขอ้3.13.1. ส่วนที่ 2 ขอ้ 2 หรอื 
ขอ้ 3.13.2. ส่วนที่ 2 ขอ้ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรอือยู่ใน
ระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์ส  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรอืของตลาด 
ซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่
อยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหมี้การเพิกถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาด 
ซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ)  

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะ
กระจายการลงทนุในกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
อสงัหารมิทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แตก่รณี (diversified 
fund) ตามแนวทางที่ส  านกังานก าหนด 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา แลว้แต่
กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  
  
ส่วนที ่2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบรษิัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุม่

กิจการเดียวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับรษิัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรอื 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized Exchange  
 
 
 
 
 
  
ส่วนที ่3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรอื P/N ที่นิติ

บคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของ
นิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่ MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญา
ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื 
derivatives) 

-รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชีเวน้แตเ่ป็น MF ที่มี
อายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที่อายกุองทนุ คงเหลือ ≤ 6 
เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มีอายโุครงการ ≥ 1 ปี 
  
  

2 ทรพัยส์ินดงันี ้ 
2.1 B/E หรอื P/N ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต ่MF ได้
ด าเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้าม
วิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให ้MF สามารถขาย
คืนผูอ้อกตราสารได ้ 
2.2 SN (แตไ่ม่รวมถึง SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมี
การเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนญุาต และ
การอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่)  

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้  
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy 
& hold ที่ลงทนุใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงนิฝาก ท่ีมีอายไุม่เกินอายกุองทนุหรอืรอบการ
ลงทนุของ MF หรอืมีการลงทนุใน derivatives เพื่อให้
ทรพัยส์ินดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending  ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์ินตามขอ้ 8 ส่วนที่1 : อตัราส่วน

การลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา 
(single entity limit) แตไ่ม่รวมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทนุ SN ศกุกู หรอืตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะครบถว้น
ดงันี ้
5.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ส่วนที่ 1 : 
อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ิน 
หรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade 
หรอืไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดงันี ้
6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการ
ลดความเสี่ยง (hedging)  

ไม่เกินมลูคา่ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความ
เสี่ยง (non-hedging) 

global exposure limit 
กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซอ้น (รายละเอียดของการ
ค านวณ ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานประกาศ
ก าหนด) จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivativesโดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั product 
limit 
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ส่วนที ่4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน  
1 หุน้ของบรษิัทรายใดรายหนึ่ง ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมีจ านวนหุน้ของ

บรษิัทรวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ 
2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  

ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทย 
หรอืตราสารหนีภ้าครฐัตา่งประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)* ของผูอ้อก
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสดุ  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจน ามลูค่า
หนีส้ินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หนีส้ินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพร่
เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้
ในงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ** ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นราย
ครัง้  เวน้แตใ่นกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดมี้การย่ืนแบบ filingในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
  
2.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่มี credit rating ให ้
บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีที่
ผูอ้อกตราสารไดมี้การย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็น
ตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
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       1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
       2. ธนาคารออมสิน 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
       6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
       11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 
9.) 
  
หมายเหต:ุ *หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐาน
การบญัชีที่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี หรอืมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรอื United States   
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
**รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้  
- อัตราขา้งตน้ไม่ใชก้ับการลงทุนดงันี ้  
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้  
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  
(2) การลงทนุใน หน่วยลงทนุของ MF อื่น ที่ บลจ.เดียวกนัเป็นผูร้บัผิดชอบในการ
ด าเนินการ 

4 หน่วย infra ของกองทนุใด 
กองทนุหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra  
ที่ออกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
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(2) จัดตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property ที่ออก
หน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดย
ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

 6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทนุ private 
equity  

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แกไ้ขเพิ่มเติม  

 
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้ หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม1 (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน) 

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตาม
โครงการ2 

เรียกเกบ็จริงรอบปี2 
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 

เรียกเกบ็จริงรอบปี2 
1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 

เรียกเกบ็จริงรอบปี2 
1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
รวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้ 

 
ไม่เกิน 3.317 

   

      - KKP SG-AA Light 0.942 0.942 0.942 

      - KKP SG-AA Light-SSF 0.593 0.942 0.942 

      - KKP SG-AA Light-ES N/A N/A 0.309 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
(Management Fee)3 

 
   

      - KKP SG-AA Light 
ไม่เกิน 
2.6750 

0.803 0.803 0.803 
      - KKP SG-AA Light-SSF 0.454 0.803 0.803 
      - KKP SG-AA Light-ES N/A N/A 0.170 
1.2 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์
(Trustee Fee) 

 
   

      - KKP SG-AA Light 
ไม่เกิน 
0.1070 

0.032 0.032 0.032 

      - KKP SG-AA Light-SSF 0.032 0.032 0.032 

      - KKP SG-AA Light-ES N/A N/A 0.032 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ (Registrar Fee) 

 
   

      - KKP SG-AA Light ไม่เกิน 
0.5350 

0.107 0.107 0.107 
      - KKP SG-AA Light-SSF 0.107 0.107 0.107 
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      - KKP SG-AA Light-ES N/A N/A 0.107 
1.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทนุ 
(Advisory Fee) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.5 ค่าใชจ้่ายในการจดัใหม้ีผูป้ระกนั ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
รวมทัง้หมดทีป่ระมาณการไม่ได้ 

ไม่เกิน 
2.3900 

0.020 0.024 0.010 

2.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามที่จ่ายจรงิ 0.011 0.015 0.004 

2.2 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ4 เช่น คา่จดัตัง้
กองทนุ ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชี  
ค่าประกาศหนงัสือพิมพ ์คา่จดัพิมพ์
เอกสารส าหรบักองทนุ เป็นตน้ 

ตามที่จ่ายจรงิ 0.009 0.009 0.006 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทัง้หมด 

    

      - KKP SG-AA Light 
ไม่เกิน 
5.7070 

0.962 0.966 0.952 

      - KKP SG-AA Light-SSF 0.613 0.966 0.952 

      - KKP SG-AA Light-ES N/A N/A 0.319 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขาย
หลักทรัพย ์

ตามทีจ่่าย
จริง 

0.071 
[คิดเป็นเงิน  

1,117,517.51 บาท] 

0.094 
[คิดเป็นเงิน   

1,415,135.12 บาท] 

0.029 
[คิดเป็นเงิน   

647,837.11บาท] 
 
ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน2 (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตาม
โครงการ2 

เรียกเกบ็จริงรอบปี2 
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 

เรียกเกบ็จริงรอบปี2 
1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 

เรียกเกบ็จริงรอบปี2 
1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  
(Front-end Fee)     

      - KKP SG-AA Light 
ไม่เกิน 2.14 

0.2675 0.2675 0.2675 

      - KKP SG-AA Light-SSF ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
      - KKP SG-AA Light-ES N/A N/A ยกเวน้ 
2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (Back-end Fee)     

      - KKP SG-AA Light 
ไม่เกิน 2.14 

ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

      - KKP SG-AA Light-SSF ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
      - KKP SG-AA Light-ES N/A N/A ยกเวน้ 
3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ (Switching Fee)     

  -   ก ร ณี เ ป็ น ก อ ง ทุ น ต้ น ท า ง  
(Switch Out)     

      - KKP SG-AA Light 
ไม่เกิน 2.14 

ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

      - KKP SG-AA Light-SSF ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
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รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตาม
โครงการ2 

เรียกเกบ็จริงรอบปี2 
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 

เรียกเกบ็จริงรอบปี2 
1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 

เรียกเกบ็จริงรอบปี2 
1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 

      - KKP SG-AA Light-ES N/A N/A ยกเวน้ 

  -  ก ร ณี เ ป็นกองทุนปลายทาง  
(Switch In) 

    

      - KKP SG-AA Light 

ไม่เกิน 2.14 

0.2675 0.2675 0.2675 

      - KKP SG-AA Light-SSF ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

      - KKP SG-AA Light-ES N/A N/A ยกเวน้ 

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

อตัรา 50 
บาทตอ่ 1 
รายการ 

   

      - KKP SG-AA Light อตัรา 50 บาทตอ่ 1 
รายการ 

อตัรา 50 บาทตอ่ 1 รายการ อตัรา 50 บาทตอ่ 1 
รายการ 

      - KKP SG-AA Light-SSF ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

      - KKP SG-AA Light-ES อตัรา 50 บาทตอ่ 1 
รายการ 

อตัรา 50 บาทตอ่ 1 รายการ อตัรา 50 บาทตอ่ 1 
รายการ 

1การค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตรารอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินของกองทุน บริษัทจัดการจะ
ค านวณจากมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ที่เกิดขึน้ในวนัท าการนัน้  
2ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั 
3ค่าธรรมเนียมการจดัการขา้งตน้ รวมคา่ธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทนุแลว้ 
4ค่าใชจ้่ายอื่น ที่แต่ละรายการมีมลูค่าไม่เกินรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ  ในกรณีค่าใชจ้่ายตามขอ้ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม มีรายการค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่มีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิขึน้ไป บริษัทจะเปิดเผย
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว แยกเป็นรายการต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไวก้่อนค่าใชจ้่ายอื่นๆ และรายการใดๆ ที่มีมลูค่านอ้ยกว่ารอ้ยละ  
0.01 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ บรษัิทจะรวมค่าใชจ้่ายดงักลา่วไวเ้ป็นรายการคา่ใชจ้่ายอื่นๆ และแสดงไวเ้ป็นรายการสดุทา้ย 
หมายเหต ุ 
1) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เรยีกเก็บจากกองทนุรวม ดงัรายละเอียดเพ่ิมเติมตามรายละเอียดโครงการในหวัขอ้/เรื่อง “คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ” 
2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรบัเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการในอตั รา
ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว หรือค่าใชจ้่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 60 วัน โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั 
3) ในกรณีที่กองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการ กองทนุตน้ทาง และกองทนุปลายทางจะไม่เรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรบัซือ้คืน (back end fee) ซ า้ซอ้นกนั 
และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักลา่วซา้ซอ้นดว้ยเช่นกนั 
4) บรษัิทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากนั โดยบรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จดัการ และ/หรอื ปิดประกาศที่ส  านกังานของบรษัิทจดัการ 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงนิ และการก่อภาระผูกพัน 
ของ กองทุนเปิดเคเคพ ีสตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคช่ัน-Light 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

• รายละเอียดการลงทุน 
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• รายละเอียดการกู้ยมืเงนิและการขายโดยมีสัญญาซือ้คืน 
 - ไม่มี – 
 
 

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  
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• รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนีท้ีม่ีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
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• รายงานสรุปจ านวนเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทุน 

 
 
 

• รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ทีก่องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถอื 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถอื Tris Rating 
ค าอธิบายการจัดอนัดบัเครดติตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต ่1 

ปีขึน้ไป 
ค าอธิบายการจัดอันดบัเครดติตราสารหนีร้ะยะส้ันมอีายุต ่ากว่า 1 ปี 

AAA อันดับ เครดิตสูงสุด  มีความเสี่ ยงต ่ าที่ สุด  ผู้ออกตราสารหนี้ 
มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ และ
ไดร้ับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้และ คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า
อนัดบัเครดิตที่อยู่ในระดบั AAA 

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบั
เครดิตที่อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถ 
ในการช าระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่ เพียงพอ แต่มี 
ความอ่อนไหวต่อการ เปลี่ยนแปลงทางธุร กิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหนี้
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้ม
อื่นๆ ค่อนขา้งชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระหนี้ 
อยู่ในเกณฑท์ี่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการ
ช าระดอกเบี ้ยและคืน เงินต้นในเกณฑ์ต ่ า   และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนีไ้ดต้ามการเปลี่ยนแปลง
ของสถานกาณท์างธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่ สุด  ผู้ออกตราสารหนี้ 
ไม่มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามก าหนด
อย่างชัดเจน โดยตอ้งอาศยัเง่ือนไขที่เอือ้อ  านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึจะมีความสามารถในการช าระหนีไ้ด ้

D เป็นระดับที่อยู่ ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ 
ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ไดต้ามก าหนด 

 
อันดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรอืลบ (-) 

ต่อทา้ย 
เพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายใน

ระดับเดยีวกัน 

T1 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินที่แข็งแกรง่
ในระดบัดีมาก และนกัลงทนุจะไดร้บัความคุม้ครองจากการผิดนดัช าระ
หนีท้ี่ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารที่ไดร้บัอนัดบัเครดิต
ในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครอง 
ดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินที่แข็งแกรง่
ในระดับดี  และมีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้น ในระดับ 
ที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับ 
ที่ยอมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ที่คอ่นขา้งอ่อนแอ 

          อนัดบัเครดิตทกุประเภทที่จดัโดย Tris Rating เป็นอนัดบัเครดิตตราสาร
หนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออก 
ตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการช าระหนีจ้ากสกลุเงินบาท
เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

นอกจากนี้ Tris Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating 
Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ 
ผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย  Tris Rating จะพิจารณา 
ถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจในอนาคตของผูอ้อกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการ
ช าระหนี ้ทัง้นี ้แนวโนม้อนัดบัเครดิตที่ออกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่า
กับความสามารถในการช าระหนีข้องหน่วยงานนั้น  ๆ แนวโน้มอันดับเครดิต 
แบง่ออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัขึน้ 
Stable หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัลดลง 
Developing หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง 

   หรอืไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถอื Fitch Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดบัความน่าเช่ือถอืระยะยาว  
ส าหรับประเทศไทย 

ค าอธิบายการจัดอันดบัความน่าเช่ือถอืระยะส้ัน  
ส าหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความ
น่าเช่ือถือภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดย Fitch โดยอนัดบั
ความน่าเช่ือถือนีจ้ะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่มีความ
เสี่ยง “นอ้ยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตรา
สารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตรา
สารทางการเงินที่ออกหรอืค า้ประกนัโดยรฐับาล 

AA (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูมากเปรยีบเทียบกบัผูอ้อก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดบัความน่าเช่ือถือ
ของตราสารทางการเงินขัน้นีต้่างจากผูอ้อกตราสารหรือตรา
สารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กนอ้ย     

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ
กบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ไดม้ากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้
ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ากกว่า
ตราสารหนีอ้ื่นที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภท
ที่สงูกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือคอ่นขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทียบกบั 
ผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระหนีต้ามเง่ือนไขของ
ตราสารเหลา่นีภ้ายในประเทศนัน้ๆ มีความไม่แน่นอนในระดบั
หนึ่งและ ความสามารถในการช าระหนีค้ืนตามก าหนดเวลา
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ ้นตามการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนีอ้ื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของตราสารหนีแ้ละขอ้ผูกพันทางการเงิน
ยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจบุนั แต่ความมั่นคงยงัจ ากดัอยู่ในระดบั
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการช าระหนีต้ามก าหนด
อย่างต่อเน่ืองเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนีต้าม
ก าหนดอย่างต่อเน่ืองนัน้ ไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัสภาวะที่เอือ้ต่อ
การด าเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ต  ่ามากเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถใน
การปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัทางการเงินขึน้อยู่กบัสภาวะที่เอือ้ตอ่
การด าเนินธุรกิจและการพฒันาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อนัดบัความน่าเช่ือถือเหลา่นี ้จะถกูก าหนดใหส้  าหรบัองคก์ร
หรอืตราสารหนีซ้ึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผิดนดัช าระหนี ้ในปัจจบุนั        

F1 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสาร
ตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศ
ไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือนีจ้ะมอบใหส้  าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่มี
ความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศ
เดียวกันและโดยปกติแลว้จะก าหนดใหก้ับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค า้
ประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสู งเป็นพิเศษจะมี
สญัลกัษณ ์ “ + ”  แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ก  าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขทางการเงินตาม
ก าหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหนีอ้ื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากบักรณีที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่สงูกว่า                          

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงิน
ตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรอื
ตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบใน
ระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัที่สงูกว่า           

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงิน
ตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการช าระหนีด้ังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสัน้  

C (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงิน
ตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสงูเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินขึน้อยู่กับสภาวะที่
เอือ้ตอ่การด าเนินธุรกิจและสภาพการณท์างเศรษฐกิจเท่านัน้       

D (tha) แสดงถึงการผิดนดัช าระหนีท้ี่ไดเ้กิดขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกิดขึน้                      
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะส้ัน 

ส าหรับประเทศไทย 
            เครื่องบ่งชีพ้ิเศษส าหรบัประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความ
น่าเช่ือถือทกุระดบั เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบั
สากล เครื่องหมาย “ + ”  หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติมต่อจากอันดับความ
น่าเช่ือถือส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายใน
อนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้หลกั ทัง้นี ้จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบั
อนัดบัความน่าเช่ือถืออนัดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัที่ต  ่ากว่า  “CCC (tha)”   
       ส าหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์
ตอ่ทา้ยดงักลา่วส าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
       สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการ
ปรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้กัลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปไดท้ี่จะมี
การเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือและแจง้แนวโนม้ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้นวโนม้ในการปรบั
อนัดบัความน่าเช่ือถือใหส้งูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชีแ้นวโนม้ในการปรบัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือใหต้  ่าลง หรือ “สญัญาณวิวฒัน”์  ในกรณีที่อนัดบัความน่าเช่ือถืออาจจะไดร้บั
การปรบัขึน้ปรบัลงหรือคงที่โดยปกติ สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือมกัจะถกู
ระบไุวส้  าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถอื Moody’s Rating 
ค าอธิบายการจัดอันดบัความน่าเช่ือถอื  
Aaa - อนัดบัคณุภาพ Aaa สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยู่ในระดบัสงูสดุ และมีความเสี่ยงในระดบัต ่ามากที่สดุที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง  
Aa - อนัดบัคณุภาพ Aa สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัสงู และมีความเสี่ยงในระดบัต ่ามากที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง  
A - อนัดบัคณุภาพ A สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัสงูกว่าระดบัปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดบัต ่าที่จะถกูลดอนัดบัความ
น่าเช่ือถือลง  
Baa - อนัดบัคณุภาพ Baa สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดบัปานกลางที่จะถกูลดอนัดบัความ
น่าเช่ือถือลง และอาจมีปัจจยัพิเศษบางประการที่น าไปสูก่ารเก็งก าไรในตลาดได ้ 
Ba - อนัดบัคณุภาพ Ba สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอยูใ่นกลุม่ท่ีมีพืน้ฐานที่น าไปสูก่ารเก็งกาไรในตลาดได ้และมีความเสี่ยงในระดบัสงูพอสมควรที่จะถกูลดอนัดบั
ความน่าเช่ือถือลง  
B - อนัดบัคณุภาพ B สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สรา้งการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดบัสงูที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง  
Caa - อนัดบัคณุภาพ Caa สว่นใหญ่มตีราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัต ่า และมีความเสี่ยงในระดบัสงูมากที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง  
Ca - อนัดบัคณุภาพ Ca สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่สรา้งการเก็งก าไรสงูในตลาด และมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการผิดสญัญาช าระหนีม้าก  
C - อนัดบัคณุภาพ C สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่เกิดการผดิสญัญาช าระหนีข้ึน้แลว้ และมีโอกาสนอ้ยที่จะกลบัมาช าระเงินตน้หรอืดอกเบีย้ได ้ 
 
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมขอ้มลูในการจดัอนัดบั อาจใชเ้ลข 1, 2 และ 3 ก ากบัตอ่ทา้ยอนัดบัคณุภาพตราสารหนีต้ัง้แตอ่นัดบั Aa ถึง Caa การก ากบัดว้ยเลข 1 แสดงวา่มี
ตราสารหนีป้ระเภทอื่นท่ีคลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพสงูที่สดุในอนัดบันัน้ การก ากบัดว้ยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอื่นท่ีคลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพปานกลางใน
อนัดบันัน้ และการก ากบัดว้ยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอื่นท่ีคลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพต ่าที่สดุในอนัดบันัน้ 

 
 

บริษัทจัดการได้มีการเปล่ียนดัชนีชีวัด (Benchmark) ของกองทุน KKP SG-AA Light FUND โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2564 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี ้   

ข้อความเดมิ ข้อความใหม่ เหตุผล 

ส่วนโครงการ : ตัวชีว้ัด/อ้างอิง 

KKP SG-AA Light FUND 

ช่ือชีว้ัด/อ้างอิง สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ช่ือชีว้ัด/อ้างอิง สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

 

1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

7.2 1. ดชันีผลตอบแทนรวม SET100 
(SET100 TRI) 

4.9 - เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ปรบัเปลี่ยนสดัส่วนการลงทนุ
ระยะยาว (Strategic Asset 
Allocation : SAA) ของที่
ปรกึษาการลงทนุของกองทนุ 
- เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
ลงทนุในปัจจบุนั 
- แกไ้ขช่ือบาง Benchmark 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลี่ยนช่ือของดชันี 

2. ดชันี MSCI AC World NETR USD 
Index ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบั
ดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัที่
ค  านวณผลตอบแทน 

16.8 2. ดชันี MSCI AC World NETR USD 
Index ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบั
ดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงอตัรา
แลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกลุบาท ณ วนัที่ค  านวณ
ผลตอบแทน 

22.1 

3. ดชันี Bloomberg Barclays GLOBAL 
AGGREGATE Total RETURN 

44 3. ดชันี Bloomberg GLOBAL 
AGGREGATE Total RETURN INDEX 

16 
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INDEX VALUE Hedged USD ปรบั
ดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงอตัรา
แลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณ
ผลตอบแทน 

VALUE Hedged USD ปรบัดว้ยตน้ทนุ
การปอ้งกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน
เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงิน
บาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

- แกไ้ข Benchmark เพื่อให้
สะทอ้นถึงตน้ทนุในการ
ปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน ส าหรบัการลงทนุ
ในตราสารทนุ สินคา้โภค
ภณัฑ ์(Commodity) ทองค า 
ตา่งประเทศ จากเดิม ที่ระบวุา่ 
ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุ
บาท ณ วนัที่ค  านวณ
ผลตอบแทน เป็น ปรบัดว้ย
ตน้ทนุการปอ้งกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ 
วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

4. ดชันี Bloomberg Barclays Global 
High Yield Total Return Index Value 
Hedged USD ปรบัดว้ยตน้ทนุการ
ปอ้งกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท 
ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

7 4. ดชันี Bloomberg Global High Yield 
Total Return Index Value Hedged 
USD ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความ
เสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่
ค  านวณผลตอบแทน 

7 

5. ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการ
ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(PF & REIT 
Total Return Index)  

3.5 5. ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการ
ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(PF & REIT 
Total Return Index 

2 

6. ดชันี FTSE ST Real Estate 
Investment Trusts  ในสกลุเงิน
ดอลลารส์ิงคโปร ์โดยปรบัเป็นอตัรา
ผลตอบแทนทกุประเภทจากการลงทนุ
ในหลกัทรพัย ์(Total return) โดยใช้
ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู Bloomberg หรอื
แหลง่ขอ้มลูอื่นที่มีความน่าเช่ือถือและ
ไดร้บัการยอมรบั และปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกลุบาท ณ วนัที่ค  านวณ
ผลตอบแทน 

3.5 6. ดชันี FTSE EPRA Nareit Global 
REITS Net Total Return Index ในสกลุ
เงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุการ
ปอ้งกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ 
วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

2.5 

7. ดชันี DBIQ Optimum Yield 
Diversified Commodity Index 
Excess Return ในสกลุเงินดอลลาร์
สหรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ 
วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

2 7. ดชันี DBIQ Optimum Yield 
Diversified Commodity Index 
Excess Return ในสกลุเงินดอลลาร์
สหรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความ
เสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัที่
ค  านวณผลตอบแทน 

1 
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8. ดชันีราคาทองค า London PM Fix ใน
สกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกลุบาท ณ วนัที่ค  านวณ
ผลตอบแทน 

1 8. ดชันีราคาทองค าในสกลุเงินดอลลาร์
สหรฐั (LBMA Gold Price PM) ปรบั
ดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงอตัรา
แลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกลุบาท ณ วนัที่ค  านวณ
ผลตอบแทน 

2 

9. อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน 
วงเงินนอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลี่ยของ 3 
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี  

15 9. อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน 
วงเงินนอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลี่ยของ 3 
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี 

15 

- - 10.   ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัร
รฐับาล Mark-to-Market ของสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทย 

12.5 - เพิ่ม Benchmark ส าหรบั
การลงทนุในตราสารหนี้
ภาครฐั ตราสารหนีภ้าคเอกชน
ในประเทศ และการลงทนุใน
กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
(Infrastructure Fund) ทั่วโลก 

- - 11.   ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีตราสาร
หนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ที่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตรา
สารอยู่ในระดบั BBB+ ขึน้ไป ของ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย) 

12.5 

- - 12.   ดชันี MSCI World Core 
Infrastructure USD Net Total Return 
ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่
ค  านวณผลตอบแทน 

2.5 

 
หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่28 เมษายน 2566 
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