KKP TECH-H FUND
กองทุ น เปิ ด เคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED
KKP EXPANDED TECH FUND - HEDGED

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 9,000,000,000 บาท จานวนหน่วยลงทุน 900,000,000 หน่วย
มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายครัง้ แรกหน่วยละ 10 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
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กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED
KKP EXPANDED TECH FUND

•

•

•

•

“กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology)
จึงมีความเสี่ยงทีผ่ ู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก”
คาเตือน/ข้อแนะนา
กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED เป็ นกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (จัดตั้งในรู ป Feeder
Fund โดยจะเน้น ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก หรือ Master Fund) เพียงกองทุนเดียว กองทุนไม่ได้เป็ น
กองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้าน
การเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
และการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมาย หรือข้อกาหนดอื่น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝื ดหรือ เงินเฟ้ อ รวมถึง
ความจากัดของความคุ้มครองจากกฎหมายทีม่ ีต่อกองทุน เป็ นต้น
กองทุนหลักเป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ รวมถึง
จะคัดเลือกตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มบริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่ มเฟื อย (consumer
discretionary) ในทวีปอเมริกาเหนื อ กองทุนหลักจึงมีการกระจายการลงทุน น้ อยกว่ากองทุนอื่น ๆ และมีความเสี่ยง
สูงกว่า รวมถึงมีความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
ปั จจัยลบทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบต่ออุตสาหกรรมนี้ อาจส่งผลกระทบในทางลบกับหลักทรัพย์และตราสาร
ของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีได้มากกว่าหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมอื่น
กองทุ น หลั ก อาจมี ค วามเสี่ ย งของภาคธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology Sector Risk) บริ ษั ท
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมักเผชิญกับการแข่งขันที่สูงและการที่ผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีการ
พึ่งพิ งการคุ้มครองสิทธิของทางทรัพ ย์สินทางปั ญ ญา (Intellectual Property Rights) เป็ นอย่างมาก ซึ่งอาจท าให้ได้รับ
ผลกระทบทางลบจากการสูญเสียหรือด้อยค่าลงของสิทธิดังกล่าวบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศอาจต้องประสบกับ
การเข้มงวดจากทางภาครัฐและกฎระเบียบที่เพิ่ มขึ้น รวมถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิด ขึ้น จากการดาเนิ นการของ
ภาครัฐหรือในด้านกฎระเบียบ นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อาจจะได้รับผลกระทบจากสาเหตุต่าง ๆ
เช่น อัตราการต่ออายุการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทีล่ ดลง รวมถึงช่องโหว่ของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่และเป็ น
ที่รับรู้ในปั จจุบัน นอกจากนั้นกองทุนหลักยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริการสื่อสาร (Communication Services
Sector Risk) บริษัทในกลุ่มธุรกิจสื่อสารอาจได้รับผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ เช่น การแข่งขันในอุตสาหกรรม การดารง
เงิน ทุ น กฎระเบี ย บจากภาครั ฐ รายได้ ที่ ผั น ผวนตามวั ฏ จั ก รเศรษฐกิ จ การล้ าสมั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์และการบริ ก าร
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอันเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รายได้ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่อาจลดลง และ
ความต้องการสนใจของลูกค้าทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ กองทุนยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น ความเสี่ยงของชนิ ดทรั พย์สิน (Asset Class Risk)
ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจานวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk) ความเสี่ยงที่
เกิดจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ความเสี่ยงของตราสารทุน
(Equity Securities Risk) ความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk) ความเสี่ยงจากโรคติดเชือ้ (Infectious Illness
Risk) ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) ความเสี่ยงในการบริหาร (Management Risk) ความเสี่ยงของตลาด
(Market Risk) ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการบริ ห ารเชิ ง รั บ (Passive Investment Risk) ความเสี่ ย งด้ า น Tracking Error
(Tracking Error Risk) เป็ นต้ น ผู้ ล งทุ น โปรดศึ ก ษารายละเอี ย ดความเสี่ ย งได้ จ ากหั ว ข้ อ “ความเสี่ ย งในการลงทุ น
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ของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง”
ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2565 กองทุ น ต่ า งประเทศ (กองทุ น iShares Expanded Tech Sector ETF) มี ก ารลงทุ น
ในตราสารในประเทศสหรัฐอเมริกาในสัดส่วน 99.95% ดังนั้ น หากผู้ลงทุ นพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุ นดังกล่าว
เมื่ อ รวมกั บ เงิน ลงทุ น ในพอร์ต การลงทุ น ทั้ งหมดของผู้ ล งทุ น จะท าให้ ก ารลงทุ น มี ก ารกระจุ ก ตั ว ในประเทศนั้ น ๆ
ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย (https://www.ishares.com)
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อให้มีผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อลด
ต้ น ทุ น ธุ ร กรรม (Transaction Cost) แต่ จ ะไม่ ล งทุ น ในสั ญ ญ าซื้ อ ขายล่ ว งห น้ าเพื่ อเก็ ง ก าไร ดั ง นั้ น กองทุ น
จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และควรคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยง
ด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย นในส่ ว นที่ ไม่ ได้ ท าการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งไว้ ซึ่ ง อาจท าให้ ผู้ ล งทุ น ได้ รั บ ผลขาดทุ น จากอั ต รา
แลกเปลี่ ย นหรือ ได้ รั บ เงิน คื น ต่ า กว่าเงิน ลงทุ น เริ่ม แรกได้ นอกจากนี้ การท าธุ รกรรมป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต รา
แลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเ่ พิ่มขึน้
ผลตอบแทนของกองทุ น เปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED จะขึ้น อยู่กับ กองทุ น หลั กที่กองทุ น ลงทุน ดังนั้ น
หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปั จจัยความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
ผู้ ล งทุ น ควรพิ จ ารณาค่ าธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ ายที่ เรี ย กเก็ บ จากกองทุ น รวมและที่ เรี ย กเก็ บ จากผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น
เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) เป็ นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่
ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน
เนื่ องจากกองทุน มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาการของกองทุนหลักที่กองทุน ไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับ
วัน หยุ ด ท าการของประเทศไทย จึ งอาจส่ งผลกระทบต่ อ การส่ งค าสั่ งซื้อ /ขายคื น /สั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น และ/หรื อ
ระยะเวลาในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้าเงือ่ นไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนี้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษา
คาเตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุน
ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญ ญาซื้อขาย
ล่วงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินทีต่ ้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการคานวณค่าสัมบูรณ์
ของค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (Absolute correlation coefficient) กองทุ น รวมจึ งมี ค วามเสี่ ยง หากสิ น ค้ าหรือ ตั วแปร
ทีส่ ัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอ้างอิง (Underlying) และทรัพย์สินทีต่ ้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
ข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในกรณี ที่มี เหตุ ก ารณ์ไม่ ป กติ ผู้ล งทุ น อาจได้ รับ ชาระเงิน ค่าขายคื น หน่ วยลงทุ น ล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือชีช้ วน
บริษั ท จั ดการอาจลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ห รือ ทรั พ ย์สิน อื่ น เพื่ อ บริษั ท จั ด การ เช่น เดี ย วกั น กั บ ที่บ ริษั ท จัด การลงทุ น ใน
หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ กองทุ น รวม โดยบริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี ร ะบบงานที่ ป้ องกั น ความขั ด แย้ ง
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ทางผลประโยชน์ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ นธรรมต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทั้ ง นี้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยสามารถสอบถามข้ อ มู ล ได้ ท่ี
https://am.kkpfg.com
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงาน และ/หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผย
การลงทุ น ดั งกล่ าวให้ บ ริษั ท จัด การทราบ เพื่ อ ที่บ ริษั ท จัด การจะสามารถก ากับ และดู แ ลการซื้อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข อง
พนักงาน และ/หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องได้
ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบัตรประจาตัวของบุคคลดังกล่าวทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
ในกรณีทผี่ ู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการได้ทบี่ ริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการได้ทบี่ ริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผู้ล งทุ น สามารถตรวจดูแ นวทางในการใช้สิ ท ธิอ อกเสี ยงและดาเนิ น การใช้ สิท ธิอ อกเสี ยงได้ ที่บ ริษั ท จัด การ โดยวิ ธี
ทีบ่ ริษัทจัดการเปิ ดเผยไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กองทุ น รวมอาจมี ก ารกระจุ กตั ว ของการถื อหน่ วยลงทุ น จากบุ ค คลหรือ กลุ่ม บุ ค คลใดที่ถื อ หน่ วยลงทุ น เกิ น 1 ใน 3
โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ https://am.kkpfg.com
การลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น มิ ใช่ การฝากเงิน และมี ค วามเสี่ย งของการลงทุ น ผู้ ล งทุ น ควรลงทุ น ในกองทุ น เปิ ดเคเคพี
EXPANDED TECH - HEDGED เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
การพิ จ ารณาร่ า งหนั ง สื อ ชี้ ช วนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิ ไ ด้ เป็ นการแสดงว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ รั บ รองถึ ง ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั งสื อ ชี้ช วนของกองทุ น หรือ ได้ ป ระกั น ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนั้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุ ญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าใน
ความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิ ด
บัญชีกองทุนข้างต้นในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศทีส่ านักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัท
จัดการก่อนหน้าวันทีบ่ ริษัทจัดการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
บริษั ท จั ดการและหรือ ผู้ สนั บ สนุ น การขายและรั บ ซื้อ คื น หน่ วยลงทุ น ที่บ ริษั ท จัด การแต่ งตั้ ง อาจพิ จารณาขอข้ อ มู ล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคา
จากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอานาจกาหนด ทั้งก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือแนวปฏิบัติภายในของบริษัทจัดการ หรือของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก หรือเพื่อให้เป็ นไป
ตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานทีม่ ีอานาจ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
และรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ ้องทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า
(Client Due Diligence : CDD) โดยผู้ส่ังซื้อหน่ วยลงทุนหรือผู้ถือ หน่ วยลงทุ นของกองทุ นมีหน้ าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุ น
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การขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุ นการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน จาเป็ นต้องดาเนินการตามกฎหมาย ครอบคลุมทั้งการ
เปิ ดบั ญ ชีเพื่ อใช้ บริการใหม่ การท าธุ รกรรมของลู กค้าเดิ ม และการทบทวนข้อมู ลลูกค้าให้ เป็ นปั จจุบั นเป็ นระยะ ๆ
รวมทัง้ การดาเนินการอื่น ๆ ตามทีห่ น่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการฟอกเงินกาหนดแนวทาง
• ในกรณี ท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รับไว้แล้วหรือหยุดรับ
คาสั่งดังกล่าวได้
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund)
ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวม
ปลายทาง ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรณีเป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
• ผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
(ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนหรือการซือ้ และ
หรือขายคืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
หากการลงทุนและหรือการซื้อขายและหรือโอนย้ายหน่ วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้อง
ชาระคืนภาษีและหรือมีเบีย้ ปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนีบ้ ริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพัน
ในการชดเชยค่าภาษีที่ผู้ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบีย้ ปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึน้ กับ
ผู้ลงทุน
• ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอย่างต่อเนื่องระยะยาวตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องและประมวลรัษฎากร
กาหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนใน
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและหรือ
เบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ชนิ ดเพื่ อการออมนี้พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ปฏิบัติตาม
เงือ่ นไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเี่ คยได้รับภายในกาหนดเวลา และหากการ
ชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินเพิ่มและ/หรือเบีย้ ปรับ
ตามประมวลรั ษฎากรด้ วย ทั้งนี้ สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ที่ ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ น จะได้ รับและภาระภาษี ที่อาจเกิ ด ขึ้นเมื่ อ
ไม่ปฏิบัติตามเงือ่ นไขการลงทุน จะเป็ นไปตามทีก่ รมสรรพากรกาหนด
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
• ผู้ลงทุนมีหน้ าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
• บริษั ท จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะหยุ ดการเสนอขายหรือปิ ดรั บค าสั่ งซื้อ/สั บเปลี่ ยนเข้ าหน่ วยลงทุ น ชนิ ดเพื่ อการออม
เป็ นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือ
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงือ่ นไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลง
ไป และ/หรื อกรณี อื่ น ใดเพื่ อประโยชน์โดยรวมของผู้ ถื อหน่ วยลงทุ น อย่ างไรก็ ตาม บริ ษั ท จั ดการขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะ
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เปิ ดเสนอขายหรือรั บคาสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิ ดรับคาสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน
รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนั บสนุ นการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่นทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็ นการแยกความเป็ นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็ นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยก
ออกจากกั น ตามชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น โดยทรั พ ย์สิ น ทั้ ง หมดของกองทุ น จะอยู่ ภ ายใต้ ค วามผู ก พั น รั บ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิ ดที่ยังไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็ นชนิ ด ต่ า ง ๆ จะเป็ นไปตามที่ ส านั ก งาน ก.ล.ต. และประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งประกาศก าหนด ทั้ ง นี้ เพื่ อ เพิ่ ม
การให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการและ/
หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่สานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
• บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการเปิ ดให้บริการทีเ่ กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจ
ได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบีย้ ประกันส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนรวม และอาจได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
• กองทุนรวมเป็ นนิตบิ ุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ซึ่งผลการดาเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้
ขึน้ อยู่กับฐานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ รวมถึง บริษัทประกันชีวิตและ
บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์
• เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีข้อกาหนด เงือ่ นไข และวิธีปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ต่างๆ แตกต่างไปจาก
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•

•

•
•

•

•

การซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กับเงือ่ นไขทีบ่ ริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ผู้ลงทุนจึงต้อง
ศึ ก ษารายละเอี ย ดของกรมธรรม์ป ระกั น ชี วิ ต ควบการลงทุ น นั้ น ให้ เข้ า ใจก่ อ นตั ด สิ น ใจ โดยสามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ
รายละเอี ย ดเงื่อ นไขของกรมธรรม์ คู่ มื อ ผู้ เอาประกัน ภั ย หรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ใช้ ในการเสนอขายกรมธรรม์ ข้ อ มู ล
ผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หนังสือชีช้ วนของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่
ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ทบี่ ริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
เงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตส่วนที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุนของ
กองทุ น นั้ น ๆ โดยกองทุ น รวมไม่ ได้ ค้าประกั น ทั้ งเงิน ลงทุ น และผลตอบแทนให้ กั บ ผู้ ล งทุ น /ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น ที่ ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในทุกกรณี เงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตส่วนทีน่ าไปลงทุนในกองทุนรวมอาจอาจมีมูลค่า
เปลี่ยนแปลงเพิ่ม ขึ้นหรือ ลดลงเปลี่ยนแปลงตามผลการดาเนิ น งานของกองทุน รวมที่ผู้ลงทุน /ผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลือกลงทุน โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
อาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานจากการซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขที่
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด
หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทีซ่ ือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีเรื่องต้องการร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัทประกัน
ชีวิตทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการทีบ่ ริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงานทีม่ ีอานาจกาหนด
ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยทีเ่ ป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนทีซ่ อื้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการจะจัดส่ง
ประเด็ น ในการขอมติ แ ละรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ให้ แ ก่ บ ริษั ท ประกั น ชี วิ ต และบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต จะส่ งต่ อ ให้ แ ก่ ผู้ เอา
ประกันภัย ทีเ่ ป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซอื้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และหลังจากที่บริษัทประกันชีวิตได้รวบรวม
มติของผู้เอาประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดการทราบภายในระยะเวลาตามที่ตกลง
กัน
ผู้ล งทุ น สามารถลงทุ น ในกองทุ น นี้ในรู ป แบบของกรมธรรม์ป ระกั น ชี วิต ควบการลงทุ น (Unit-Linked Life Policy) ได้
โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีก้ ารซือ้ ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
กรณีผู้ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน
5 วันทาการนั บแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะใน
ทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ประกาศกาหนด หรือทีเ่ ห็นชอบให้ดาเนินการ
เป็ นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
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สรุ ปข้อมูลกองทุนรวม
1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED
KKP EXPANDED TECH FUND - HEDGED
(KKP TECH-H FUND)
ประเภทโครงการ
- กองทุนเปิ ดเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (Retail Fund)
- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.
เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวม Feeder Fund
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
อายุโครงการ
ไม่กาหนดอายุโครงการ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ไม่มี
จานวนเงินทุนของโครงการ
9,000 ล้านบาท
จานวนหน่วยลงทุน
900 ล้านหน่วย
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ แต่ละครั้ง
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 1,000 บาท
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 1,000 บาท
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน
ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน
ไม่กาหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ต่า
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 10 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 10 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
มูลค่าทีต่ ราไว้
10.00 บาทต่อหน่วย
ราคาหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครั้งแรก
10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
วันทีเ่ สนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO)
12-20 ตุลาคม 2563
วันทีไ่ ด้รับอนุมตั ิจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
29 กันยายน 2563
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
22 ตุลาคม 2563
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รอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 สิงหาคม ของทุกปี
หมายเหตุ: บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จะเปลี่ ยนแปลง หรือยกเว้น จานวนหรือ มูลค่ าขั้น ต่ าของการสั่งซื อ้ ครัง้ แรก มูลค่ าขั้น ต่ าของ
การสั่ ง ซื ้อ ครั้ง ถั ด ไป มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น คงเหลื อ ในบั ญ ชี ขั้ น ต่ า และ จ านวนหน่ ว ยลงทุ น คงเหลื อ ในบั ญ ชี ขั้ น ต่ า โดยถื อ ว่ า ได้รับ
ความเห็ น ชอบจากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ว ทั้งนี ้ เพื่ อ อ านวยความสะดวก และเป็ น ประโยชน์แ ก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยบริษั ท จัด การ
จะปิ ดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดาเนินการดังกล่าว ณ สานักงานของบริษั ทจัดการและ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทุกแห่ง รวมถึงลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทาให้มลู ค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีนอ้ ยกว่า
มูลค่ าหน่ วยลงทุน คงเหลื อในบัญ ชี ขั้น ต่ าหรือ จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลื อในบัญ ชี ขั้น ต่ าตามที่ ก าหนดไว้ บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ
ในการขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ จานวน
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
1. กองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว คือ iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก) โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุ นหลักจดทะเบียนซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็ นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการ
ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มบริการสื่อสาร (communication service)
และกลุ่มสินค้าฟุ่ มเฟื อย (consumer discretionary) ในประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net
exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. สาหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุน อาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทัง้ ในและต่างประเทศ นอกจากนี ้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ ่มี ี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่กว่าอันดับที่ส ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated
Bond) และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้น ในกรณี ดังต่อไปนี ้
1) ในวัน ที่ ล งทุ น หรือ ได้ม า ตราสารหนี ้นั้ น ได้รับ การจัด อัน ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื ออยู่ ใ นอัน ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment grade)
แต่ต่อมาตราสารหนีด้ งั กล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)
2) ในวันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
ทัง้ นี ้ หากเกิดเหตุตามข้อ 1) และ 2) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี ้ และตราสารทุนดังกล่าวอยู่ โดยจะดารงสัดส่วนให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่เกิน
ร้อ ยละ 20 ของมูลค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ข องกองทุน ทั้งนี ้ กองทุ น รวมอื่ น นั้น มี ก ารลงทุ น ในหรื อ มี ไว้ซ่ึ งหน่ วยลงทุน ของกองทุ น รวมใด ๆ
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ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษั ทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี ้
(1) กองทุนรวมอื่นที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กองทุนรวมที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1)
ในกรณี ท่ี มี ก ารลงทุน ในกองทุน รวมอื่ น ภายใต้ บลจ. เดี ย วกัน (Cross Investing Fund) มิ ให้ก องทุน รวมต้น ทางลงมติ ให้ก องทุ น รวม
ปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดาเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจากัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทาง
ลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หากได้รบั มติเกินกึ่งหนึ่ง
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ
ทั้งนี ้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
4. ในสภาวการณ์ป กติ ก องทุนอาจพิ จารณาลงทุน ในหรือมี ไว้ซ่ึงสัญ ญาซื อ้ ขายล่ วงหน้า (Derivatives) เพื่ อลดความเสี่ ยง (Hedging)
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทัง้ หมด
(ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ) กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกัน
ความเสี่ ย งไว้ ซึ่ ง อาจท าให้ผู้ล งทุ น ได้รับ ผลขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นหรื อ ได้รับ เงิ น คื น ต่ า กว่ า เงิ น ลงทุ น เริ่ม แรกได้ นอกจากนี ้
การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่
เพิ่ม ขึน้ ทั้งนีก้ รณี ท่ีมีเหตุการณ์อื่น ใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณี ท่ีตลาดมีความผิดปกติ
กองทุนอาจดารงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็ นการชั่วคราว
ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management)
5. กองทุนนีจ้ ะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
6. กองทุนอาจทาธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ
ตามที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. ข้อมูลกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก)
จากแหล่งข้อมูล: Prospectus dated 31 July 2020
ข้อมูลกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุนรวมใน
iShares Expanded Tech Sector ETF
ต่างประเทศ
CUSIP
464287549
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (U.S. dollars)
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละนโยบาย วัตถุประสงค์การลงทุน
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การลงทุน

▪ iShares Expanded Tech Sector ETF มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง

กับดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector Index ซึ่งประกอบด้วยตราสารทุน
ของบริษั ท ในกลุ่ ม เทคโนโลยี รวมถึ ง จะคั ด เลื อ กตราสารทุ น ของบริ ษั ท ในกลุ่ ม บริ ก ารสื่ อ สาร
(communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่ มเฟื อย (consumer discretionary) ในทวีปอเมริกาเหนือ
นโยบายการลงทุน
▪ กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของดัชนี S&P
North American Expanded Technology Sector Index (“ดัช นี อ้า งอิ ง ”) โดยดัช นี ดั ง กล่ า วใช้วัด
ผลตอบแทนของหุน้ กลุ่มเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงหุน้ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจาก
กลุ่มบริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่ มเฟื อย (consumer discretionary)
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ตามที่กาหนดโดย S&P Down Jones Indices LLC
ทัง้ นี ้ ดัชนีอา้ งอิงดังกล่าวประกอบไปด้วยหุน้ ของบริษัทในหมวดดังต่อไปนี ้
- บริษั ท ผู้ผลิ ตอุป กรณ์คอมพิ วเตอร์ท่ีมี ความซับ ซ้อ น (producers of sophisticated computer
related devices)
- บริษัทผูใ้ ห้บริการด้านอุปกรณ์สื่อสารและการให้บริการอินเทอร์เน็ต (producers of computer
and internet services)
- บริษั ทผู้ผลิต คอมพิ วเตอร์และอิน เทอร์เน็ ต ซอฟต์แ วร์ (producers of computer and internet
software)
- บริษัทผูใ้ ห้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (consultants for information technology)
- บริษัทผูใ้ ห้บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (providers of computer services)
- บ ริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต เซ มิ ค อ น ดั ก เต อ ร์ แ ล ะ อุ ป ก รณ์ เซ มิ ค อ น ดั ก เต อ ร์ ( semiconductor and
semiconductor equipment manufacturers) และ
- บริษัทที่มี ความเกี่ ยวข้องกับการสร้างและเผยแพร่เนือ้ หาและข้อมูล (company engaging in
content and information creation or distribution)
โดยดัชนีอา้ งอิงดังกล่าวอาจประกอบด้วยหุน้ ที่มีมลู ค่าตามราคาตลาดสูง ปานกลาง หรือต่า (large-,
mid-, or small-capitalization)
▪ กองทุ น หลั ก ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น แบบเชิ ง รั บ (passive หรื อ indexing approach) เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลตอบแทนตามวัตถุป ระสงค์การลงทุน โดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอาชนะดัชนีอ้างอิงและจะไม่ ปรับ
สถานะการลงทุนให้เป็ นเชิงรับ (defensive positions) ในสภาวะตลาดขาลงหรือตลาดมีระดับราคาสูง
เกินปั จจัยพืน้ ฐาน ดังนัน้ กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวจึงอาจไม่ได้ทาให้กองทุนหลักเอาชนะดัชนีอา้ งอิง
แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็ นการลดความเสี่ยงของการบริหารจัดการเชิงรุก เช่น ความผิดพลาดในการ
เลือกหุน้ รายตัว ทัง้ นี ้ กลยุทธ์การลงทุนนีม้ ่งุ หมายที่จะทาให้มีตน้ ทุนต่าและและมีผลการดาเนินงาน
หลังหักภาษีดีกว่า โดยการทาให้การหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover) อยู่ในระดับ
ต่าเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก
▪ กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยเลือกลงทุนในหุน้ ที่เป็ นตัวแทนขององค์ประกอบของดัชนีอา้ งอิง
เพื่อสะท้อนการลงทุนให้เหมือนดัชนีอา้ งอิง(representative sampling) โดยการพิจารณาจากปั จจัย
ต่าง ๆ เช่น คุณลักษณะด้านการลงทุน (investment characteristics) เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
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ประเภทกองทุน
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้
กองทุน
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้
บริษัทจัดการ
(Investment Adviser)
อายุโครงการ
ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)

ตลาด สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม คุณลักษณะด้านปั จจัยพืน้ ฐาน (fundamental characteristics) เช่น
อัตราผลตอบแทน และคุณลักษณะด้านสภาพคล่อง เป็ นต้น ดังนัน้ กองทุนหลักอาจลงทุน หรือไม่ได้
ลงทุนในหุน้ ทัง้ หมดที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีอา้ งอิงหรือไม่ก็ได้
▪ กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในหุน้ ที่เป็ นองค์ประกอบของ
ดัชนี รวมถึงการลงทุนอื่นที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่เหมือนกับหุน้ ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี เช่น
ใบสาคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์อา้ งอิงของหุน้ ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี ส่วนที่เหลือกองทุนหลัก
อาจลงทุนในสัญญา futures options swaps เงินสด ตราสารเทียบเท่าเงินสด (ซึ่งรวมถึงกองทุนรวม
ตลาดเงินที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisor หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) รวมถึง ทรัพย์สินอื่น
ที่ไม่ได้เป็ นองค์ประกอบของดัชนีอา้ งอิง โดยกองทุนหลักมุ่งที่จะสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับ
ผลการดาเนินงานของดัชนีอา้ งอิง ก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
▪ กองทุ น หลั ก อาจท าธุ ร กรรมให้ ยื ม หลั ก ทรัพ ย์ ได้ ไ ม่ เ กิ น 1/3 ของทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น หลั ก
(รวมหลักประกัน)
▪ ดัชนีอา้ งอิงที่ใช้ของกองทุนหลักจัดทาโดย S&P Down Jones Indices LLC (SPDJI) ซึ่งเป็ นอิสระจาก
กองทุนหลักและบริษัทจัดการผู้บริหารกองทุนหลัก ทั้งนี ้ S&P Down Jones Indices LLC (SPDJI)
เป็ นผูพ้ ิจารณาองค์ประกอบและสัดส่วนการลงทุนในหุน้ ของดัชนีอา้ งอิง รวมถึงเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
มูลค่าตามราคาตลาดของดัชนีอา้ งอิงดังกล่าว
กองทุนรวมตราสารทุน ประเภท exchange-traded fund (ETF)
13 มีนาคม 2544
สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)
BlackRock Fund Advisors
ไม่กาหนด
S&P North American Expanded Technology Sector Index
(Bloomberg Index Ticker: SPNATEUT)
State Street Bank and Trust Company (“State Street”)

ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(Custodian)
ผูส้ อบบัญชีกองทุน
PricewaterhouseCoopers LLP
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : ประมาณ 0.40%
ของกองทุนหลัก
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses) : ประมาณ 0.00%
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (Total Annual Fund Operating Expenses) : ประมาณ 0.40%
รายละเอี ย ดของกองทุ น หลัก แปลมาจากหนั ง สื อ ชี ้ช วน (Master Prospectus) ของกองทุ น หลัก ดัง นั้ น ในกรณี ท่ี มี ค วามแตกต่ า ง
หรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์ ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ท่ี
https://www.ishares.com/
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8. ในกรณี ท่ีกองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
9. ในกรณี ท่ีชนิดของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของ
หน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ เช่น เงื่อนไขการ
ลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่ าธรรมเนี ยม เป็ น ต้น และ/หรือได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่ างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิ จ
มีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็ นต้น และ/หรือในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่ น
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้
หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนหลัก
ต่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนยั สาคัญหรือติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทน
ของกองทุนหลักต่ ากว่าตัวชีว้ ัด (Benchmark) (ถ้ามี) อย่างมีนัยสาคัญ หรือการลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เป็ นไปตามหนังสือชีช้ วนหรือ
โครงการ หรือทาให้กองทุนนีไ้ ม่สามารถปฏิ บัติให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หรือเมื่อกองทุนหลัก
กระท าความผิ ดร้ายแรงตามความเห็ น ของหน่ วยงานที่ก ากับ ดูแลกองทุนต่ างประเทศหรือมี การเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ยบที่ อาจส่งผล
ต่ อ การด าเนิ น การของกองทุ น ในฐานะผู้ล งทุ น หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้บ ริห า รของกองทุ น หลั ก และ/หรื อ ในกรณี ท่ี ก องทุ น หลั ก
ได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( Class)
และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็ นสกุลเงินอื่นใด และ/หรือ ดาเนินการเลิ กกองทุน โดยถื อว่าได้รบั มติ
เห็นชอบจากจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และ
คานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณี ท่ีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนินการเปลี่ยนกองทุ นหลัก
ข้างต้น อาจส่งผลให้กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศในขณะนัน้ มากกว่า 1 กองทุน
10. กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์มีลกั ษณะครบถ้วนตาม ข้อ 10.1 และ ข้อ 10.2 บริษัทจัดการจะดาเนินการ
ตาม ข้อ 10.3
10.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วย
ลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
หน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวตั ถุประสงค์การลงทุนในทานองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
10.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี ้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
10.3 รายละเอียดการดาเนินการ
การดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
10.3.1 แจ้งเหตุท่กี องทุนปลายทางมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มี
พร้อมแนวทางการดาเนินการของ บริษัทจัดการ ให้สานักงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
และผูถ้ ือหน่วย
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(แนวทางการดังกล่าวต้องคานึงถึงประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของ
ผูถ้ ือหน่วยโดยรวม)
10.3.2 เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการตาม 10.3.1 ต่อ
ผูล้ งทุนทั่วไป
(ดาเนินการให้บคุ ลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)
10.3.3 ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการตาม 10.3.1
10.3.4 รายงานผลการดาเนินการตาม 10.3.3 ให้สานักงาน
ทราบ

พร้อม 10.3.1

ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่มี
การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการตาม 10.3.3
แล้วเสร็จ

11. ในการคานวณสัด ส่วนการลงทุน ตามนโยบายการลงทุน ตามข้อ 1. ข้างต้น และอัต ราส่ วนที่ เกี่ ย วข้องกับ ความเสี่ย งต่างประเทศ
อาจไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนี ้
10.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
10.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
10.3 ช่ ว งระยะเวลาที่ ต ้อ งใช้ในการจาหน่ า ยทรัพ ย์สิน ของกองทุน เนื่ อ งจากได้รับ ค าสั่งขายคื น หรือ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน หรือ
มีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
12. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ( Fund of
Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวม ฟี ดเดอร์
(Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน
โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ดัชนีชวี้ ัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
กองทุนนีจ้ ะใช้ตัวชีว้ ัด (Benchmark) คือ
1.ดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector Index (USD) TR สัดส่วน (%): 95.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน
2.ดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector Index (USD) TR สัดส่วน (%): 5.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะปรับ ปรุ ง /เปลี่ ย นแปลงตัว ชี ้วัด ในการเปรี ย บเที ย บตามที่ บ ริษั ท จั ด การเห็ น ควรและเหมาะสม
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มี

กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED

หน้า 13

การปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณี การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผอู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าว
อีก ต่ อไป โดยบริษั ท จัด การจะแจ้ง ปรับ ปรุ ง/เปลี่ ย นแปลงดังกล่ าวให้ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ทราบล่ วงหน้าผ่ านการประกาศในเว็บ ไซต์ข อง
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
การป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนนีจ้ ะเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โดยกองทุนจะทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
เงินลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทาใ ห้
ผูล้ งทุนได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี ้ การทาสัญญาป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ โดยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ดังกล่าว จะเป็ นสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่ซือ้ ขายนอกศูนย์ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Over-the-Counter derivatives)
2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็ น 4 ชนิด ดังนี ้
รายละเอียดแต่ละชนิด
ชื่อย่อ
คาอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยลงทุน
1. ชนิดทั่วไป

KKP TECH-H

สาหรับผูล้ งทุนทั่วไป และ/หรือผูล้ งทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะ
ประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต

2. ชนิด F
(เปิ ดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่
KKP TECH-H-F
2 พฤศจิกายน 2563
เป็ นต้นไป)

สาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือผูล้ งทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะ
ประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต

3. ชนิดเพื่อการออม
KKP TECH-H-SSF
(เปิ ดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่
26 ตุลาคม 2563
เป็ นต้นไป)

สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปที่ตอ้ งการลงทุน และจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่จะมีการแก้ไข
เพิ่มเติม ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด

4. ชนิด M
KKP TECH-H-M
(เปิ ดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่
16 ธันวาคม 2565
เป็ นต้นไป)

สาหรับผูล้ งทุนที่มีบญ
ั ชีซอื ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนที่บริษัทจัดการอนุญาต ซึง่ ให้บริการกาหนดแผนจัดสรร
การลงทุนและ/หรือกาหนดกลยุทธ์การลงทุน และ/หรือผูล้ งทุนประเภทอื่น
ที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิม่ เติมในอนาคต
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในช่วงการเสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดเสนอขาย และ/หรือให้บริการ เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดทั่วไปเท่านั้น
ทัง้ นี ้ ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หากบริษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราว
หรือถาวร หากสิทธิ ประโยชน์ท างภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไข
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้ง และ/หรื อ ประกาศให้ท ราบล่ ว งหน้า อย่ า งน้อ ย 30 วัน หากในกรณี ท่ี เป็ น ประโยชน์ต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรือ กองทุ น โดยรวม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้
มีขอ้ ความดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จัด การ รวมทั้ง ขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะเปิ ด ให้บ ริก ารการแบ่ ง ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น /หรื อ เปิ ด ขายหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด อื่ น เพิ่ ม เติ ม ในภายหลังได้
โดยจะปฏิบตั ิตามแนวทางที่สานักงาน กลต. กาหนด
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนที่ผลู้ งทุนควรทาความเข้าใจก่อนการลงทุน ดังนี ้
▪ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี สิ ท ธิ เ รีย กให้บ ริษั ท จัด การจ่ า ยผลประโยชน์ต อบแทนและคื น เงิ น ทุ น ได้ไม่ เกิ น ไปกว่ า ส่ ว นของทุ น ของกองทุ น
ที่ตนถือ ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็ นการแยกความเป็ นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนีย้ ังคงเป็ นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น การแบ่งหน่วย
ลงทุนออกเป็ นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วย
ลงทุน โดยทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ ยงั ไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นชนิดต่าง ๆ
จะเป็ น ไปตามที่ ส านัก งาน ก.ล.ต. และประกาศที่ เกี่ ย วข้อ งประกาศก าหนด ทั้ ง นี ้ เพื่ อ เพิ่ ม การให้บ ริก ารแก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่
อาจมี ค วามต้อ งการลงทุ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ในรายละเอี ย ด โดยบริษั ท จัด การจะแจ้ง ราย ละเอี ย ดการให้บ ริก ารดัง กล่ า วล่ ว งหน้า
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะเปิ ด ให้ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ท ารายการสับ เปลี่ ย นระหว่ างชนิ ด หน่ ว ยลงทุน ภายในกองทุน เดี ย วกัน นี ้ได้ โดยแจ้งให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่สานักงานของบริษัทจั ดการและ/หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน (ถ้ามี)
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▪ บริษั ทจัด การขอสงวนสิทธิในการเรีย กเก็ บค่ า ธรรมเนีย มการขายหน่ว ยลงทุน การรับซือ้ คื นหน่วยลงทุน การสับเปลี่ย นหน่วยลงทุน

ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการ ขายและ
รับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ บริษั ท จัด การสงวนสิทธิ ท่ี จ ะยกเว้นไม่ เรีย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนีย มการสับเปลี่ ย นหน่ว ยลงทุนระหว่างชนิด หน่ วยลงทุนภายในกองทุน นี ้
โดยจะประกาศ ณ ที่ ท าการของบริ ษั ท จั ด การและ/หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การ ขายและรับ ซื ้อ คื น ที่ ใ ช้ใ นการรับ ซื ้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม
กองทุนนีเ้ น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares Expanded Tech Sector ETF
(กองทุนหลัก) โดยผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในส่วนนโยบายการลงทุน
ผลการดาเนินงานของกองทุนหลัก
ผลการดาเนินงาน (Return) และความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุน iShares Expanded
Tech Sector ETF (กองทุนหลัก) (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565) เป็ นดังนี ้
• ผลการดาเนินงาน (Return) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (Base Currency)

• ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation : SD)
Standard Deviation (3yrs) : 24.85%
หมายเหตุ
1) ที่มา: iShares Expanded Tech Sector ETF Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
(2) ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ น สิ่งยืนยันถึง
ผลการดาเนินงานในอนาคต
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ฐานะการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสี่ยงของกองทุนหลัก
กองทุนนีไ้ ม่มีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าหรือ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง อย่างไรก็ดี กองทุนหลักอาจมี การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อให้มีผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนีอา้ งอิง
หรือเพื่อลดต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเก็งกาไร ทัง้ นี ้ กองทุนหลักจะลงทุนไม่เกิน
10% ของทรัพย์สินทัง้ หมดในสัญญา futures, options, swaps รวมถึง เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
4. ผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน
ผูล้ งทุนมีโอกาสที่จะได้รบั กาไรส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain)
5. จานวนเงินทุนโครงการล่าสุด
กองทุนนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 9,000 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการ
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการดาเนินการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. รอบระยะเวลาบัญชี
กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวนั ที่ 1 กันยายน ถึง 31 สิงหาคม ของทุกปี
7. ปั จจัยทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
▪ กองทุน เปิ ด เคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED เป็ นกองทุน ตราสารทุน ที่ล งทุนในต่ า งประเทศ (จัด ตั้งในรู ป Feeder Fund
โดยจะเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก หรือ Master Fund) เพียงกองทุนเดียว กองทุนไม่ได้เป็ นกองทุนที่คมุ้ ครองเงิน
ต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน
อัตราดอกเบีย้ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษี อากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับ นานาชาติและระดับภูมิภาค
ความเสี่ยงในการบังคับใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า -ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมาย หรือ
ข้อกาหนดอื่น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝื ดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจากัดของความคุม้ ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็ นต้น
▪ กองทุนหลักเป็ นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ รวมถึงจะ
คั ด เลื อ กตราสารทุ น ของบริ ษั ท ในกลุ่ ม บริ ก ารสื่ อ สาร (communication service) และกลุ่ ม สิ น ค้ า ฟุ่ มเฟื อย (consumer
discretionary) ในทวีปอเมริกาเหนือ กองทุนหลักจึงมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนอื่น ๆ และมีความเสี่ยงสูงกว่า รวมถึงมี
ความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ปั จจัยลบทางเศรษฐกิจ
การเมื อง กฎระเบี ย บต่ ออุต สาหกรรมนี ้ อาจส่ งผลกระทบในทางลบกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตราสารของบริษั ท ในกลุ่ม เทคโนโลยี
ได้มากกว่าหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมอื่น
▪ กองทุนหลัก อาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อให้มี ผลตอบแทนเป็ นไปตามดัช นีอา้ งอิง หรือเพื่อลดต้นทุน
ธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเก็งกาไร ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง ผูล้ งทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ
ควรคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง และผูล้ งทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
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▪

▪

▪
▪

▪

กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงของภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Sector Risk) บริษัทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเผชิญกับการแข่งขันที่สงู และการที่ผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ ต้องพึ่งพิ งสิทธิทางทรัพย์สินทางปั ญญา
(Intellectual Property Rights) เป็ นอย่างมาก ซึ่งอาจทาให้ได้รบั ผลกระทบทางลบจากการสูญเสียหรือด้อยค่าลงของสิทธิดงั กล่าว
บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศอาจต้องประสบกับการเข้มงวดจากทางภาครัฐและกฎระเบียบที่เพิ่มขึน้ รวมถึงผลกระทบทาง
ลบที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินการของภาครัฐหรือในด้านกฎระเบียบ นอกจากนี ้ บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อาจจะได้รบั
ผลกระทบจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น อัตราการต่ออายุการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ลดลง รวมถึงช่องโหว่ของผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีอยู่และเป็ นที่รบั รูใ้ นปั จจุบนั
ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กลุ่ม บริก ารสื่ อ สาร (Communication Services Sector Risk) บริษั ท ในกลุ่ม ธุร กิ จ สื่ อ สารอาจได้รับ
ผลกระทบจากการแข่ งขัน ในอุ ต สาหกรรม การด ารงเงิ น ทุ น กฎระเบี ย บจากภาครัฐ รายได้ท่ี ผัน ผวนตามวั ฎ จัก รเศรษฐกิ จ
การล้าสมัยของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอันเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รายได้ของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่อาจลดลง และความสนใจของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกา (Risk of Investing in the U.S) : การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ อาจส่งผล
ในทางลบต่อหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงอยู่ เช่น เมื่อภาวะเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินของสหรัฐอ่อนแอ
กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED จะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทัง้ หมด คือ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทาให้ผลู้ งทุนได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ
ได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี ้ การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีตน้ ทุน
ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
ผลตอบแทนของกองทุ น เปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED จะขึ ้น อยู่ กั บ กองทุ น หลั ก ที่ ก องทุ น ลงทุ น ดั ง นั้ น
หากผลตอบแทนของกองทุนหลัก ได้รับ ผลกระทบในทางลบจากปั จจัย ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อ ง อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อ
ผลตอบแทนของกองทุนนี ้ ผูล้ งทุนอาจมีโอกาสได้รบั เงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP TECH-H-SSF)
▪ ผูล้ งทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP TECH-H-SSF) ต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ประมวลรัษฎากรกาหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือ
นาไปเป็ นประกันได้ ทัง้ นีต้ ามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
▪ ผูล้ งทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP TECH-H-SSF) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผูล้ งทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการ
ลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีเคยได้รบั ภายในกาหนดเวลาที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนัน้ จะต้องชาระเงิน
เพิ่มและหรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
8. การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ไว้แล้วได้ เมื่อได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
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กาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้ เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน
10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายละเอียดโครงการ)
9. การไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว้แล้ว และการไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/
หรือ บุคคลที่มีสญ
ั ชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถ่ินฐานและ/หรือที่อยู่อื่น
และ/หรือ มี บัญ ชี อยู่ในสหรัฐ อเมริก า หรือ บุ ค คลซึ่ง โดยปกติ มี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ ในสหรัฐ อเมริก า และ/หรือ เป็ น บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรั ฐอเมริกา
และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั หรือปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษัทจัดการและหรือ
กองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign
Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน
โดยบริษั ท จัด การจะพิ จ ารณาจากมูลค่ า การสั่งซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น และ/หรือ ระยะเวลาของการลงทุ น เป็ น หลัก ทั้ง นี ้ เพื่ อ รัก ษา
ผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็ นสาคัญ
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะรับหรือปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือ
ยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนในกรณีท่ีกองทุนหลัก ปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
และ/หรือยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราว
หรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือ
เงื่อนไขการลงทุน ในหน่ วยลงทุนชนิด เพื่ อการออมเพื่ อให้ได้สิท ธิ ป ระโยชน์ท างภาษี เปลี่ ยนแปลงไป และ/หรือกรณี อื่ น ใดเพื่ อ
ประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่ง
ขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุ ดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
10. ช่องทางทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV ของมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี ้
1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com และ/หรือ
2) ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center)
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11. ช่องทางทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
1. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2305-9800
2. เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com
3. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว คือ iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก) ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก เช่น
1) ความเสี่ยงของภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Sector Risk) บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเผชิญ
กับการแข่งขันที่สงู และการที่ผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ ต้องพึ่งพิงสิทธิทางทรัพย์สินทางปั ญญา (Intellectual Property
Rights) เป็ นอย่างมาก ซึ่งอาจทาให้ได้รบั ผลกระทบทางลบจากการสูญเสียหรือด้อยค่าลงของสิทธิดังกล่าวบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศอาจต้องประสบกับการเข้มงวดจากทางภาครัฐและกฎระเบียบที่เพิ่มขึน้ รวมถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้ นจากการ
ดาเนินการของภาครัฐหรือในด้านกฎระเบียบ นอกจากนี ้ บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อาจจะได้รบั ผลกระทบจากสาเหตุต่าง ๆ
เช่น อัตราการต่ออายุการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ลดลง รวมถึงช่องโหว่ของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่และเป็ นที่รบั รูใ้ นปั จจุบัน
2) ความเสี่ ยงที่เกี่ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม บริก ารสื่ อ สาร (Communication Services Sector Risk) บริษั ทในกลุ่ม ธุรกิจสื่ อสารอาจได้รับ
ผลกระทบจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม การดารงเงินทุน กฎระเบียบจากภาครัฐ รายได้ท่ีผนั ผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ การล้าสมัย
ของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอันเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รายได้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อาจ
ลดลง และความสนใจของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
3) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกา (Risk of Investing in the U.S) การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ อาจส่งผล
ในทางลบต่อหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุนอยู่ เช่น เมื่อภาวะเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินของสหรัฐฯ อ่อนแอ
4) ความเสี่ ยงของชนิ ด ทรั พ ย์สิน (Asset Class Risk): หลักทรัพ ย์และทรัพ ย์สิน อื่น ที่เป็ นส่ วนประกอบของดัชนี ชีว้ ัด (Underlying
index) หรือเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน อาจมีผลการดาเนินงานโดยเปรียบเทียบต่ากว่าตลาดหรือต่ากว่า asset classes อื่น ๆ
5) ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจานวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk) : ตามโครงสร้าง
ของกองทุ น ETF ผู้ร่ว มค้า หน่ ว ยลงทุ น (Authorised Participant) เท่ า นั้น ที่ จ ะเป็ น ผู้ติ ด ต่ อ กองทุ น เพื่ อ ท ารายการซื ้อ (creation)
ขาย (redemption) หน่ วยลงทุน ของกองทุ น ETF โดย Authorised Participant ดังกล่ า ว ไม่ จ าเป็ น ต้อ งผูก มัด ที่ จ ะท ารายการซื ้อ
(creation) และ/หรื อ ขาย (redemption) ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง กองทุ น จะมี จ านวน Authorised Participant จ ากั ด ในกรณี ท่ี Authorised
Participant เลิกทาธุรกิจนี ้ หรือไม่สามารถดาเนินการ ซือ้ (creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF ได้ โดยไม่มี
Authorised Participant รายอื่นเข้ามาดาเนินการทดแทน หน่วยลงทุนของกองทุน ETF นัน้ อาจมีโอกาสที่จะซือ้ ขายในราคาที่สงู กว่า
หรือต่ากว่า NAV ได้ อีกทัง้ อาจมีโอกาสที่จะต้องหยุดทาการซือ้ ขาย หรือออกจากตลาดไป (delisting)
6) ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) กองทุนอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ ที่จะขาดทุน ในกรณีท่กี องทุนมีการลงทุน
กระจุกตัวในหลักทรัพ ย์ใดหลักทรัพ ย์หนึ่ งหรือหลายหลักทรัพ ย์ และ/หรือ กระจุก ตัวในผู้ออกตราสาร/ ประเทศ/ ภูมิ ภาค/ ตลาด/
อุต สาหกรรม/ กลุ่ม ธุรกิจ หรือ ชนิ ด ของทรัพ ย์สิน (asset class) ที่ ไปลงทุน ซึ่งรวมถึ งกรณี ท่ีปั จ จัย ลบต่าง ๆ มี ส่งผลลบต่ อผลการ
ดาเนินงานของกองทุนมากกว่าตลาดโดยรวม
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7) ความเสี่ยงจากปั ญหาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Security Risk) ความผิดพลาดหรือปั ญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์
(electronic system) ของกองทุน ที่ป รึกษากองทุน ตัวแทนขายหน่วยลงทุ น ผู้ให้บ ริการอื่น ๆ ผู้ผลิต ดัชนีชีว้ ัด ผู้ดูแลสภาพคล่อ ง
การซือ้ ขาย ผูร้ ่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) ผูอ้ อกหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน อาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รุนแรง (disruptions) และส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการทางานของกองทุน และอาจทาให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ที่เป็ นตัวเงินต่อกองทุนและผูล้ งทุนได้ แม้ว่ากองทุนจะมีแผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเสี่ยงสาหรับกรณีท่ีเกิดความผิดพลาด
หรือปั ญ หาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว แต่แผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเสี่ยงก็ยังมีขอ้ จากัด นอกจากนี ้ กองทุนยัง
ไม่สามารถควบคุมฉุกเฉินและระบบการบริหารความเสี่ยงของผูใ้ ห้บริการอื่น ๆ ผูด้ ูแลสภาพคล่องการซือ้ ขาย ผูร้ ่วมค้าหน่วยลงทุน
(Authorised Participant) หรือผูอ้ อกหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุนได้
8) ความเสี่ ย งของตราสารทุ น (Equity Securities Risk) ตราสารทุ น มี ค วามเสี่ ย งที่ มูลค่ า จะของตราสารจะเปลี่ ย นแปลง และมี
ความผัน ผวนมากกว่ า ตราสารอื่ น ๆ ดัช นี ชี ้วัด ที่ เป็ น underlying index จะประกอบไปด้ว ยหุ้น สามัญ ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งมากกว่ า
หุ้นบุริม สิทธิ (preferred stock) และตราสารหนี ้ เนื่องจากในกรณี ท่ีผู้ออกหลัก ทรัพ ย์ ลม้ ละลาย ผู้ถือหุ้น สามัญ จะมีสิท ธิ เรียกร้อ ง
เป็ นรองจากตราสารหนีแ้ ละหุน้ บุรมิ สิทธิ
9) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk) ไม่สามารถรับรองได้ว่าผลการดาเนินงานของกองทุนจะมีความสัมพันธ์กับ
ดัชนีอา้ งอิง (underlying index) หรือกองทุนจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน ทัง้ นี ้ ความเสี่ยงที่กองทุนอาจไม่สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุนโดยการแทรกแซงในตลาด (Market disruptions) และข้อจากัดด้านกฎระเบียบ (regulatory restrictions)
อาจส่ ง ผลทางลบต่ อ การที่ ก องทุ น จะสามารถปรับ ฐานะการลงทุ น (exposure) ให้เป็ น ไปตามดั ช นี อ้า งอิ ง (underlying index)
นอกจากนั้น ข้อมูลดัชนี การคานวณดัชนี หรือการสร้างดัชนีอา้ งอิง (underlying index) อาจมีความผิดพลาดเกิดขึน้ ได้ และอาจไม่
สามารถถูกระบุหรือแก้ไขได้โดยผูจ้ ดั ทาดัชนี (index provider) ณ ขณะนัน้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนและผูล้ งทุน นอกจากนี ้ ในสภาพ
ตลาดที่ไม่ปกติ อาจส่งผลให้ผจู้ ดั ทาดัชนี (index provider) เลื่อนการปรับสัดส่วน (rebalance) ซึ่งอาจส่งผลให้องค์ประกอบของดัชนี
อ้างอิง (underlying index) คลาดเคลื่อนจากที่ควรจะเป็ น
10) ความเสี่ยงจากโรคติดเชือ้ (Infectious Illness Risk) การแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจติดเชือ้ หรือ COVID-19 ส่งผลต่อ
การจ ากั ด ด้า นการเดิ น ทาง การเปลี่ ย นแปลงด้า นระบบสาธารณสุ ข การกั ก ตัว ที่ มี ร ะยะเวลานาน ( quarantines) การยกเลิ ก
การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain disruption) ความต้องการของผูบ้ ริโภคที่ลดลง การเลิกจ้างงาน การปรับลดอันดับ
ความน่าเชื่อถื อ การผิดนัดชาระหนี ้ และผลกระทบอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี ้ ตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ในบางประเทศต้องประสบกับการปิ ดการซือ้ ขายชั่วคราว ความผันผวนสูง การขาดทุนอย่างหนัก สภาพคล่องที่ลดต่าลง และ
การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ สิ่งเหล่านีก้ ่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนและการลงทุนของกองทุน รวมถึงอาจส่งผล
กระทบต่ อ ความสามารถในการซือ้ หรือขายหลัก ทรัพ ย์ หรือท าให้ค่ า Tracking error เพิ่ ม สูงขึน้ รวมถึ ง ส่ งผลให้มี premium หรือ
discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพิ่มสูงขึน้ ทั้งนี ้ การระบาดของโรคที่อาจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต อาจจะส่งผลกระทบใน
ทานองเดียวกัน
11) ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) ผลการดาเนินงานของกองทุนขึน้ กับผลการดาเนินงานของหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุน
การเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงิน หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ อาจส่งผลให้มลู ค่าของหลักทรัพย์ลดลง
12) ความเสี่ยงของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Large-Capitalization Companies Risk) บริษัทที่มีมลู ค่าตามราคาตลาดสูง
อาจสามารถปรับ ตั ว ไปตามการเปลี่ ย นแปลงของสภาวะตลาดได้น้ อ ยกว่ า อี ก ทั้ ง อา จจะมี ข้อ จ ากั ด ในศั ก ยภาพการเติ บ โต
เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีมลู ค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า
13) ความเสี่ยงในการบริหาร (Management Risk) กองทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนเหมือนดัชนีอา้ งอิง (underlying index) ทุกประการ จึงมี
ความเสี่ยงที่เกิดจากกลยุทธ์การบริหารจัดการของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการดาเนินงานของกองทุนไม่เป็ นตามที่คาดหวัง
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14) ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในระยะสัน้ เมื่อตลาดมีการปรับตัว หรือระยะ
ยาวในภาวะตลาดขาลง เหตุการณ์ต่าง ๆ ในประเทศ ภูมิภาค หรือทั่วโลก เช่น สงคราม การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคหรือ
ปั ญหาด้านสาธารณสุข การถดถอย (recession) หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อกองทุนและการลงทุน
อาจส่งผลให้มี premium หรือ discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพิ่มสูงขึน้
15) ความเสี่ ย งจากตลาดซื้ อ ขาย (Market Trading Risk) ความเสี่ ย งจากการซื อ้ ขายในตลาด เช่ น ตลาดที่ ซื ้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น
ไม่เคลื่อนไหวเท่าที่ควร การขาดทุนจากการซือ้ ขายในตลาดรอง (secondary market) ช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนสูง และการที่ไม่
สามารถดาเนินการซือ้ (creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนได้ ทั้งนี ้ ปั จจัยต่ าง ๆ ข้างต้น อาจส่ งผลกระทบให้หน่ วยลงทุน
มีการซือ้ ขายโดยมี premium หรือ discount ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
16) ความเสียงจากการไม่กระจายตัวของผู้ออกตราสาร (Non-Diversification Risk) กองทุนอาจมีการลงทุนส่วนใหญ่ ในตราสาร
ที่ออกโดยผูอ้ อกจานวนน้อยราย ดังนัน้ ผลการดาเนินงานของกองทุนอาจขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสารเพียงไม่กี่ราย
17) ความเสี่ ย งจากการด าเนิ น งาน (Operational Risk) กองทุ น มี ค วามเสี่ ย งจากการด าเนิ น งานที่ เกิ ด ขึ น้ จากหลายปั จ จัย เช่ น
ความผิ ด พลาดที่ เกิ ด จากคน (human error) จากการประมวลผลและการสื่ อ สาร (processing and communication errors)
ความผิ ด พลาดจาก Fund’s service providers คู่ สั ญ ญา หรื อ บุ ค คลอื่ น ๆ ความไม่ เพี ย งพอหรื อ ล้ม เหลวของระบบ เป็ น ต้น
โดยกองทุนและบริษั ทจัด การได้ลดความเสี่ย งจากการด าเนิ นงานข้างต้น ผ่านการควบคุม และกระบวนการต่ าง ๆ อย่างไรก็ต าม
อาจไม่สามารถระบุได้ในทุก ๆ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงไม่สามารถระบุความเสี่ยงที่สาคัญได้อย่าง
เพียงพอ
18) ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Risk) กองทุนนีไ้ ม่ได้บริหารแบบเชิงรุ ก (actively managed) ซึ่ง
ผูจ้ ดั การกองทุน จะไม่ได้พยายามบริหารกองทุนให้ชนะตลาดหรือไม่ได้พยายามบริหารกองทุนปกป้ องกองทุนในทุกภาวะตลาด รวมถึง
ช่วงตลาดขาลง
19) ความเสี่ยงจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending Risk) กองทุนอาจมีการให้ยืมหลักทรัพย์ และอาจมีความเสี่ยงที่กองทุน
อาจสูญเสียเงินเนื่องจากผูย้ ืมไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้หรือได้ตรงเวลา รวมถึงกรณีท่ีหลักประกันสาหรับการกูย้ ืมหลักทรัพย์
มีมลู ค่าลดลงต่ากว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ท่ใี ห้ยืมไป
20) ความเสี่ ยงด้ าน Tracking Error (Tracking Error Risk) กองทุน อาจมีค วามเสี่ย งที่ ผลการดาเนิน งานของกองทุนจะเบี่ ยงเบนไป
จากดัชนี อ้างอิง ซึ่งอาจเกิ ดขึ น้ จากความแตกต่ างระหว่างหลัก ทรัพ ย์ท่ี ก องทุน ลงทุน กับ ดัชนี อ้างอิง ความแตกต่ างในด้านราคา
ด้านต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) การถือเงินสดในกองทุน ความแตกต่างของช่วงเวลาในการคงค้างหรือการประเมินมูลค่าเงิน
ปั นผลหรือดอกเบีย้ ต้นทุนของกองทุนในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งความเสี่ยงนีอ้ าจจะมีมากขึน้ ในช่วงตลาดผัน
ผวนหรือตลาดมีความผิดปกติ รวมถึงเกิดขึน้ เนื่องจากกองทุนมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในขณะที่ดชั นีไม่มีค่าใช้จ่าย
เหล่านี ้
รายละเอียดของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF แปลมาจากหนังสือชีช้ วนส่วนสรุป (Master Summary Prospectus) ของ
กองทุน หลัก ดังนั้น ในกรณี ท่ีมี ความแตกต่างหรือไม่ สอดคล้องกับต้นฉบับ ภาษาอังกฤษ ให้ถื อตามต้น ฉบับ ภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.blackrock.com
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ความเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED
ประเภทของความเสี่ยงทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคา กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดาเนินงาน
หรือ ผลตอบแทนของหลัก ทรัพ ย์ท่ี ก องทุน หลัก และ/หรื อ กองทุ น และความเสี่ยงของกองทุนหลักอย่างสม่าเสมอ
ลงทุ น มี ก ารปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ หรื อ ลดลง เนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ อี ก ทั้ง กองทุน จะท าการวิ เคราะห์ถึ งปั จ จัย ต่ า งๆ อัน อาจส่ งผล
สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปลี่ยนแปลง กระทบต่อการปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอื่น ๆ
ของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) เป็ นต้น
ที่กองทุนลงทุนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง (หากมี)
ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดาเนินงาน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไร และความเสี่ยงของกองทุนหลักอย่างสม่าเสมอ
ของบริษัทที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน ทาให้ผลู้ งทุนไม่ได้ อีกทัง้ กองทุนจะทาการวิเคราะห์และติดตามผลประกอบการของ
รับผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น ความสามารถในการชาระหนี ้ และ บริษั ท ผู้ออกตราสารอื่ น ๆ ที่ ก องทุน ลงทุน อย่างสม่ าเสมอและ
ผลการดาเนินงาน เป็ นต้น
ต่อเนื่อง (หากมี)
ความเสี่ ย งของประเทศที่ ก องทุ น ไปลงทุ น (Country and กองทุนจะมีการติดตามติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
Political Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ การเมื อ ง ภาวะเศรษฐกิ จ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทาง ปั จจัยพืน้ ฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุน
การเมื อง การเปลี่ ยนแปลงนโยบาย หรื อความผันผวนของสภาวะ ลงทุนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
เศรษฐกิ จ รวมถึ งข้อจ ากั ดทางด้านกฎหมาย และการท าธุ รกรรม
ทางการเงิน
ความเสี่ ย งจากข้ อ จ ากั ด การน าเงิ น ลงทุ น กลั บ ประเทศ กองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปั จจัยที่จะมีผลกระทบต่อ
(Repatriation risk) ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากทางการของประเทศที่ ความสามารถในการนาเงิน ลงทุนกลับ ของประเทศที่ เข้าลงทุน
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุน ลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่ อย่ า งรอบคอบ โดยจะติ ด ตามสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลง
เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ท่ี ไม่ ป กติ ท าให้ก องทุ น หลัก และ/หรื อ กองทุ น ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
ไม่สามารถนาเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั คืน อย่างใกล้ชิด
เงินตามระยะเวลาที่กาหนด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความเสี่ ย งที่ ก ารลงทุ น อาจประสบกั บ ความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ ย น ท าให้ อั ต ราผลตอบแทนในรู ป เงิ น บาทผั น ผวน
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED

ผูจ้ ดั การกองทุนจะบริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาลงทุนหรือ
มีไว้ซ่ึงสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่ อ ป้ องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
เงิ น ลงทุ น ในต่ า งประเทศ ทั้ ง นี ้ก องทุ น อาจมี ค วามเสี่ ย งด้า น
อัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจ
ทาให้ผลู้ งทุนมีโอกาสได้รบั ผลกาไรหรือขาดทุนเพิ่มขึน้ หรือลดลง
จากอัตราแลกเปลี่ยนได้ อีกทั้งการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง
อาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลง
จากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
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ประเภทของความเสี่ยงทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบ
ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivative)
ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ท่ีตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิง
อยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทาให้
กองทุน รับ รู ผ้ ลขาดทุน เนื่ อ งจากกองทุน ได้ด ารงสถานะเปิ ด รับ
ความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
และความเสี่ยงจากการที่ราคาของตราสารอนุพนั ธ์มีความผันผวน
สูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทาให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้
กาไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์สงู ตามไปด้วย

การบริหารจัดการความเสี่ยง
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย น อาจท าให้ก องทุ น เสี ย โอกาสที่ จ ะได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ หากอัตราแลกเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับที่คาดการณ์ไว้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยง
จากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุน ที่ลงทุนได้ในราคา
ที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคา
ตามที่ตอ้ งการ
ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk) กองทุนอาจมี ความเสี่ยง
ทางกฎหมาย ในกรณีท่ีหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษี
ที่ ท าให้ ผู้ อ อกตราสาร หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยในการลงทุ น เพิ่ ม ขึ ้น
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น อาจได้ ผ ลตอบแทนจากการลงทุ น ต่ า กว่ า
ที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนัน้ ในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนออก
กฎเกณฑ์ท่ีเป็ น อุป สรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่ งเงิน ออกนอก
ประเทศเพื่อคืนเงินต้น
ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk)
กรณี ท่ี กองทุน มี การลงทุน ในสัญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้าเพื่ อ ป้ องกัน
ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น อาจมี ค วามเสี่ ย งทางด้า น
เครดิตของบริษัทที่เป็ นคู่สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้านัน้ โดยคู่สญ
ั ญาใน
การทาธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมี
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่ดอ้ ยลง จึงขาดสภาพคล่อง
ที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน

กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในกองทุนหลัก ที่มีขนาดและสภาพ
คล่ องสูงเพี ยงพอ โดยค านึ งถึ งปริมาณการซื อ้ ขายในกรณี ท่ี มี การ
ไถ่ถอนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
กองทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนหลักในประเทศที่ผู้จัดการกองทุน
พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงทางกฎหมายในระดับต่า

บริษัทจัดการจะทาการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษั ท ที่ เป็ น คู่สัญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้า อย่ างระมัด ระวังและ
สม่ า เสมอ โดยคั ด เลื อ กคู่ สั ญ ญาที่ ไ ด้รับ การจั ด อั น ดั บ ความ
น่าเชื่อถื อ ในอัน ดับ ที่ ลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบัน
การจัดอันดับ ความน่ าเชื่ อถื อที่ ได้รับ การยอมรับ จากสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากมี การปรับตัวในทางลบอย่ างมี
นัยสาคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้
เหมาะสมกั บ สภาวการณ์ ทั้ ง นี ้ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการที่
คู่สัญ ญาในการท าธุรกรรมไม่ สามารถท าตามข้อ สัญ ญาตามที่
ตกลงกันไว้
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากปั จจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจลดลงได้บางส่วนจากการที่บริษัทจัดการได้ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยพืน้ ฐานดี รวมทัง้
ทาการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
ทัง้ นี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึน้ อยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม สาหรับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. KKP TECH-H
2. KKP TECH-H-F
3. KKP TECH-H-SSF
4. KKP TECH-H-M
โดยมีรายละเอียดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น ดังต่อไปนี ้
• เครื่องมือการกาหนดให้ผู้ลงทุนเป็ นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
-

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการใน
หัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่
ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนมีการรับคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใน
แต่ละวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามวิธีการคานวณที่บริษัท
จัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด threshold ข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศ
และหรือแนวทางปฏิบัติข องสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัท
จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือ
ว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ้วย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทาง
กาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่ าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
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หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา
Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีท้ างเว็บไซต์ของบริษัท จัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่
บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่กาหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับ
เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยจะไม่ต่ากว่า
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครอง ที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือ
ครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการ
ใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและหรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน และหรือ
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย (commission) และหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือภาษี และหรืออากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง และหรือ bid-ask
spread และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หรือ
ขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ด้วยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้
ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน รวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีท่มี ีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี ้
มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ บรรเทาผลกระทบทางลบที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ กับ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ที่ ยังคงลงทุ น ในกองทุน ต่ อ ไป เครื่อ งมื อ นี ้ไม่ ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
กองทุน รวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่ อกองทุนปลายทางมี การใช้ liquidity fee บริษั ทจัดการจะพิ จารณาดาเนิน การให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
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รายละเอียดเพิ่มเติม:
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้อง
กับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดย
รายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูล
ของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
-

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณทีส่ ะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ: Full swing pricing หรือ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการใน
หัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่
ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศ
และหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัท
จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือ
ว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนี ้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทาง
กาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่ าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ
แนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
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2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ หรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ค่าธรรมเนียมการ
ซือ้ ขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาด
ทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน
และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษี และหรืออากร
แสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัย
อื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริง
ที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุน
ลงทุนอยู่ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้รว่ มกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับเพิ่มหรือลดอัตราหรือเปลี่ยนแปลง swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะ
ปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาค่าซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้เครื่องมื อ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั
การจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่
มูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีท่บี ริษัทจัดการกาหนด
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้อง
กับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดย
รายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่ อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูล
ของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
-

การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทีส่ ะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการใน
หัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่
ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศ
และหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัท
จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือ
ว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนี ้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทาง
กาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่ าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือ
หน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ การกาหนด ADLs factor จะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ หรือขาย
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ทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร
และหรือความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้าน
ราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO
เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษี และหรืออากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น
ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุน
รวมลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. การกาหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะ
คานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของ
ทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ลี งทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผล
ต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุนอยู่ ทัง้ นี ้ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ
หรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการ
ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาค่าซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือ
ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนินการหรือตัดสินใจ
ไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของ
วัน ทาการนั้น ไม่สามารถเรียกเก็บ เงินได้และรายการซือ้ หน่วยลงทุนที่ ชาระด้วยเช็ คที่เรียกเก็บ ไม่ได้นั้น ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วย
ลงทุน ทัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ ่ีทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกาหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่จี ะพิจารณากาหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่จี ะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะ
รายที่ทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกาหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุด
ที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. การเรียกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
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2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch
in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีท่บี ริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณี ท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ ม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทน
ให้กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้อง
กับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้อง
กับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดย
พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่ ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้
ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุน
ต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่ องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
• การกาหนดเงือ่ นไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
- ระยะเวลาทีต่ ้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษทั จัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา : 3 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการใน
หัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่
ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
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เนื่องจากการแสดงข้อมูลใน “ระบบบริหารจัดการกองทุนรวม” ของสานักงาน ก.ล.ต. (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565) สามารถแสดงข้อมูลได้
เพียง “เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : ….% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ น
เวลา: …วันทาการ" แต่เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนดสาหรับการใช้ notice period นี ้ คือ “เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
มูลค่าตั้งแต่ 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันทาการ” ดังนัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ใช้เงื่อนไขที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมนีเ้ มื่อจะใช้ notice period
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศ
และหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัท
จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจั ดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือ
ว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทาง
กาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. กรณีท่ี 1: ในกรณีสถานการณ์ปกติ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการขายคืนหน่วยลงทุนมูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนตามวิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการอาจกาหนดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไข Notice
period เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
กรณีท่ี 2: ในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดของการ
ขายคืนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งปฏิบัติตามเงื่อนไข Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกาหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครัง้ นัน้ ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการกาหนด โดยรายละเอี ยด Notice period ในกรณี ท่ี 2 นี ้ อาจแตกต่ างจากกรณี ท่ี 1 ทั้งนี ้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบี ยบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม
2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ โดยในกรณีท่มี ีการใช้ Notice period
และมีเหตุท่ีทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย แนวทางในการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิกับคาสั่งที่ได้จาก Notice
period นัน้ เช่นเดียวกับคาสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย และหากจะปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะประกาศแนวทางอื่น
เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศ
และหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณี ท่ีมีการใช้ Notice period และมีเหตุท่ีทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบัติกับคาสั่งที่ได้จาก
Notice period นั้นเช่นเดียวกับคาสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ
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เครื่องมืออื่น ได้แก่ การกาหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (Liquidity Fee) การปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing) การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้
ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs) การกาหนดเพดานการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Redemption
Gate) การดาเนินการในกรณี ท่ีผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนีห้ รือตราสารที่ลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่
สามารถขยายได้ดว้ ยราคาที่ เหมาะสม (Side pocket) การระงับการซื อ้ ขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) และเครื่องมื อการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนที่มีระบุในรายละเอียดโครงการและหรือหนังสือชีช้ วนกองทุนนี ้ และหรือ
เครื่องมืออื่น ๆ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลง Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม หรือ
เปลี่ยนแปลงไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือ
ชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Notice period อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด และ
หรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุนอยู่ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษทั จัดการสามารถจะพิจารณาดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายกา รซือ้
ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุน
ต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
-

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ : 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการใน
หัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจากัดและสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่
ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่ นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศ
และหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัท
จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือ
ว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลา ยทาง
กาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้ขอ้ มูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่ าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ขัน้ ต่า ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการ
คานวณที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด
3. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ท่ีไม่ปกติ ดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มี
ค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่า
การซื อ้ หน่ วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่ าการสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุน เข้า (switch in) หัก ด้วยมูลค่ าการขายคื น หน่ วยลงทุน
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
คาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่า
กว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวม
กับคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั่งรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้มีการยกเลิกคาสั่งรับซื อ้ คืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ โดยหากจะเปิ ด
ให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
7. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
8. ในกรณีท่มี ีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดการอาจใช้รว่ มกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
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ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Gate threshold และหรือ Gate period ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และหรือไม่เกิน Gate period ที่ระบุในโครงการ ทัง้ นี ้
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีท่บี ริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะดาเนินการแตกต่างจากกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น กรณีมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่คา้ งอยู่
จากการใช้ Redemption Gate โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้ งหมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และแจ้งผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชกั ช้า เป็ นต้น
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่เี กิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือความผัน
ผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล่องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม และหรือเกิดการไถ่
ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุนอยู่ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ทัง้ นี ้บริษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อ
บ่งชีส้ ถานการณ์ท่ไี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุ น รวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ Redemption gate บริษั ท จัด การอาจจะพิ จ ารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่ าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี ้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของ
สานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีท่บี ริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมื อนี ้
ด้วย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะให้
ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กาหนด
-

การดาเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรือตราสารทีล่ งทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ด้วยราคาทีส่ มเหตุสมผล (side pocket)
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บริษั ท จั ด การกองทุ น รวมจะปฏิ บั ติ ต ามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ที่ สน. 9/2564
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่ อผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน
-

การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว้หรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทาการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานัก งาน ก.ล.ต. โดยบริ ษั ทจัด การกองทุนรวมพิ จารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จาเป็ น ต้อ งระงับการซื อ้ ขายหน่ วยลงทุน โดยได้รบั ความเห็ นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณี เกิ ดเหตุต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุ น
(suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่อ งจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ น
กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
2.อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
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สิทธิและข้อจากัดของผู้ถือหน่วยลงทุน
1. เงือ่ นไขทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจากัดสิทธิ
ผูถ้ ือหน่วยอาจจะถูกจากัดสิทธิออกเสียง ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียงและข้อยกเว้น จะเป็ นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/
หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดสิทธิออกเสียงในการใช้สิทธิออกเสียงทีม่ ีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ไม่มบี คุ คลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการที่ https://am.kkpfg.com
3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
1) กรณีสาหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป ชนิด F และชนิด M
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
▪ ผูโ้ อนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้
▪ ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
▪ ในกรณีท่ีผโู้ อนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้ อนจะต้องนาส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
เพื่ อ ท าการโอนหน่ว ยลงทุน ในระบบไร้ใบหน่ว ยลงทุน (Scrip less) หากผู้รับ โอนต้อ งการได้ใบหน่ วยลงทุน จะต้องยื่ นเรื่อ ง
การขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุน โดยคาขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและ
ครบถ้วน ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการโอนหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศ
อื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เพิ่ ม เติ ม ในภายหลัง หรือ บุค คลซึ่งโดยปกติมี ถ่ิน ที่อยู่ในสหรั ฐอเมริก า และ/หรือ ประเทศอื่นที่ บ ริษั ท จัดการก าหนดเพิ่ มเติ ม
ในภายหลัง รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ในการที่จะไม่โอนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั หรือปฏิเสธคาสั่งการโอนหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษัทจัดการ
และหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
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2) กรณีสาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ทัง้ นี ้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีขา้ งต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจานาหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถื อเป็ นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม
(รายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการ)
4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ทาการซือ้ ขายหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ท่ี https://am.kkpfg.com
6. ช่องทางและวิธกี ารร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดังกล่าว
1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ
2) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ
3) ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน (ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2724-4000
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
7. ภูมิลาเนาเพื่อการวางหลักทรัพย์ สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทย
ในกรณี ท่ี ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ไม่ มี ภูมิ ลาเนาในประเทศไทยและไม่ ได้แ จ้งไว้เป็ นอย่ างอื่น บริษั ท จัด การกองทุน รวมจะอ้างอิงที่ อ ยู่ข อง
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์
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บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการ รายชื่อคณะกรรมการลงทุน และรายชื่อผู้จัดการลงทุน
▪ ข้อมูลบริษทั จัดการ :
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชัน้ ที่ 17 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4
▪ ดัชนีชวี้ ดั การต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้รบั การรับรอง CAC1
▪ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิกองทุนรวม 92,319.80 ล้านบาท
ภายใต้การบริหารจัดการ :
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)
▪ จานวนกองทุนรวมทัง้ หมด
45 กองทุน
ภายใต้การบริหารจัดการ :
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)
▪ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร :
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่
คุณอภินนั ท์ เกลียวปฏินนท์
(ประธานกรรมการ)
คุณยุทธพล ลาภละมูล
(กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ)
คุณพิพฒ
ั น์ เหลืองนฤมิตชัย
(กรรมการ)
คุณกุลนันท์ ซานไทโว
(กรรมการ)
คุณศุภโชค ศุภบัณฑิต
(กรรมการ)
คุณอนุกลู ปิ ติชยั ชาญ
(กรรมการ)
2) คณะผูบ้ ริหาร ได้แก่
คุณยุทธพล ลาภละมูล
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
คุณจุติมาส ศิวะมาศ
คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส
คุณอนุกลู ปิ ติชยั ชาญ
คุณกษิดิษ ทองปลิว
▪ รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน : คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
คุณจุติมาส ศิวะมาศ
คุณอัชพร ศิรธิ นะวัฒน์
คุณสุราช เซที
คุณธนัทฐา วัชรานุกรู
1

(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการลงทุน)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ทีม Research)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ Asset Management
Operation)
(ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง)
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการลงทุน)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ทีม Research)
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ทีมบริหารกองทุนตราสาร
ทางเลือก)
(ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
(ผูอ้ านวยการ ทีม Fund Specialist)

CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
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▪ รายชือ่ ผู้จัดการกองทุน :
1) คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์
คุณสุทิน แซ่โง้ว
o ประวัติการศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

2) คุณศุภฤกษ์ วิรยิ ะก่อกิจกุล, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติการศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
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(ผูอ้ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทางเลือก)
(ผูอ้ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี)้
(ผูอ้ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
- ปริญญาโท MSc Finance (International
Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA Level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
สายงานจัดการลงทุน
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
บลจ. เอเชียเวลท์ จากัด ฝ่ ายลงทุน
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
บลจ. ธนชาต จากัด ฝ่ ายลงทุน
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ. เกียรตินาคิน จากัด ฝ่ ายลงทุน
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ฝ่ ายลงทุน
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และสินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- CFA Charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จากัด
- อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุนและ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตราสารทุน
และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
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3) คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท MS Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

o ประสบการณ์การทางาน

- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศและ
กองทุนรวมตราสารทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MSC in Finance and
Management, University of Exeter
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท Master of Management in Finance
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
- บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ Dealer บลจ.บัวหลวง จากัด
- อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาตรี Finance and Banking
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA Level 2
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน APA Capital

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

4) คุณอัชพร ศิรธิ นะวัฒน์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติการศึกษา
o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
5) คุณณิชนันทน์ จงสวัสดิ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติการศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

6) คุณภัทรา คงอรรถการ
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติการศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED
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o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

7) คุณสุราช เซที, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติการศึกษา
o ประสบการณ์การทางาน

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

o ประวัติการศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
9) คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติการศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารต่างประเทศ
บลจ. ธนชาต/ ฝ่ ายลงทุน
- เจ้าหน้าที่ Investment Product Strategy
ฝ่ ายลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนีต้ ่างประเทศและ
FX บลจ. เอ็มเอฟซี
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MBA, The University of Chicago
Graduate School of Business
- CFA charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ. เมย์แบงค์ (ประเทศไทย)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท MBA, National Institute of
Development Administration (NIDA)
- CFA level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
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10) คุณยุทธพล ลาภละมูล , CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติการศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

11) คุณอลิสา กัมพลพันธ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติการศึกษา
o ประสบการณ์การทางาน

12) คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติการศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
13) คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA,
FRM
(ผูจ้ ดั การสภาพคล่อง)

กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED

o ประวัติการศึกษา

- Bachelor of Science in Business
Administration, California State University,
Los Angeles
- อดีตผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกองทุน
ส่วนบุคคล สายงานบริหารเงินลงทุน
บล. ภัทร จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
ตราสารทุน
- ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel
University
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนส่วนบุคคล สายงานจัดการลงทุน
บล. เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ยูโอบี (ไทย) จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จากัด
(มหาชน) สายงานจัดการลงทุน
- ปริญญาโท MSc Finance
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร
- อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ ายบริหารสินทรัพย์
บมจ. ผลิตไฟฟ้า
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน
- ปริญญาโท Investment Management, Cass
Business School
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

14) คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี
(ผูจ้ ดั การสภาพคล่อง)

o ประวัติการศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

15) คุณสิทธิเดชน์ เอีย้ วสกุล, CFA
(ผูจ้ ดั การสภาพคล่อง)

o ประวัติการศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED

- CFA Charterholder
- Certified FRM
- ผูอ้ านวยการงานลงทุนตราสารหนี ้
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
บลจ.ทหารไทย จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การลงทุนฝ่ ายบริหารเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอัตราดอกเบีย้ และ
อัตราแลกเปลี่ยน
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- CFA Level 1
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ทหารไทย จากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตลาดเงินและ
กองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA Charterholder
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
บลจ.แอสเซท พลัส จากัด
- อดีตผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
บลจ.แอสเซท พลัส จากัด
- อดีตนักวิเคราะห์สินเชื่อกลุ่มธุรกิจญี่ปนุ่
ในประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
มหาชน
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o หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

2. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
• ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
• บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
• บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)
• บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
• บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอัตราดอกเบีย้ และ
อัตราแลกเปลี่ยน

โทรศัพท์ : 0-2165-5555
โทรศัพท์ : 0-2217-8888
โทรศัพท์ : 0-2359-0000
โทรศัพท์ : 0-2658-8888
โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
โทรศัพท์: 0-2695-5000
โทรศัพท์ : 0-2857-7799
โทรศัพท์ : 0-2846-8649
โทรศัพท์ : 0-2646-9650
โทรศัพท์ : 0-2635-1718
โทรศัพท์ : 0-2305-9559
โทรศัพท์ : 0-2680-1111
โทรศัพท์ : 0-2659-8000
โทรศัพท์ : 0-2658-5800
โทรศัพท์ : 0-2659-3456
โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
โทรศัพท์ : 0-2680-5000
โทรศัพท์ : 0-2205-7000
โทรศัพท์ :0-2861-5508
โทรศัพท์ : 0-2223-2288
โทรศัพท์ : 0-2862-9797
โทรศัพท์ : 0-2009-8888
โทรศัพท์ : 0-2648-1111
โทรศัพท์ : 0-2618-1111
โทรศัพท์ : 0-2026-6222
โทรศัพท์ : 0-2026-5100
โทรศัพท์: 02-796-0011
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•
•

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0-2274-9400, 0-2276-1025
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์: 1240

•

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด

โทรศัพท์: 02-061-9621

•
•
•
•

บริษัท หลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จากัด

โทรศัพท์: 02-430-6543
โทรศัพท์: 02 508 1567
โทรศัพท์ : 02-829-6600
Email: contact@dime.co.th

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนสาหรับหน่วยลงทุนชนิด M
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2305-9559
และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติมตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถ
ทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4
4. ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2724-4000
ทัง้ นี ้ นอกจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตัง้ แล้ว ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการ
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
5. รายชื่อผู้สอบบัญชี
นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล นายสาธิต เกียรติกงั วาฬไกล และนาย ประสิทธิ์พร เกษามา
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345
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ข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวม
1. ข้อกาหนดการซือ้ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถสั่งซือ้ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
แต่งตัง้ ตามรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ในหัวข้อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม”
หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมนี ้ รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา และ/หรือ
ประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือผูท้ ่มี ีถ่นิ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เพิ่มเติมในภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ
อื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวม (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการ
กาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือ
ตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิ ดเผยข้อมูลของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค ( Notary
Public)
3. เอกสารการทาความรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สัญ ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจร้อ งขอ เพื่ อ ให้เป็ น ไปตามนโยบายการป้ อ งกัน การใช้ธุ รกรรมหลัก ทรัพ ย์เป็ น ช่ อ งทางในการฟอกเงิน และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษั ท (Privacy Notice) ที่บริษั ทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection และตกลงว่า บริษั ท จัด การจะน าส่ งข้อ มูลข้า งต้น และเอกสารอื่ น ใด และ/หรือตามที่ บ ริษั ท จัดการร้อ งขอ ให้ แ ก่
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน
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ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่
บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่ สัญ ญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
▪ การเปิ ดบัญชีกองทุน

ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ผูส้ นใจลงทุนจะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อทารายการซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริห ารของบริษัทจัด การ โดยผู้จองซือ้ ต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการ
กาหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี ้
ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/
ผู้สนใจลงทุน
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคล

กรณีบัญชีร่วม
(ตั้งแต่ 2 คนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 4 คน)

เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชี*
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
▪ สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการ
ผูม้ ีอานาจได้ลงนามและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรอง
ความถูกต้องแล้ว
▪ ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และ/หรือผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
▪ ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู้ มี อ านาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คล
ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
▪ หนั ง สื อ มอบอ านาจในกรณี ผู้มี อ านาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คลไม่ ได้เป็ น
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้
▪ สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละราย

* อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด
** การกาหนดให้ผู้ใช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ื อหน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษั ท
จัดการกาหนด
บริษัทจัดการกาหนดให้ผใู้ ช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนและเป็ นผูม้ ีสิทธิท่ีจะได้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงิน
ปั นผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็ นผูถ้ ือหน่วยที่มีช่ือในทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนเท่านั้น ในกรณีท่ีมีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการ จะดาเนินการจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทุกรายนั้น เป็ น ผู้ถื อหน่ วยลงทุน ร่วมกัน ในทะเบี ยนผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน (แต่ ทั้งนี ้ บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการอนุมัติ เปิ ด บัญ ชี
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ร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการจะทาการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล รวมถึงเงินที่ได้จาก
การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการดาเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็ นผูก้ าหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี
รวมทัง้ การดาเนินการพิสจู น์ทราบความมีตวั ตนของลูกค้าเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชี
เงินฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สาหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการ
จะถือเอาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญ ชีเป็ นหลัก หรือใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
หากข้อมูลของชุดคาขอเปิ ดบัญชีท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน อาจรวมถึง
กรณีท่บี ริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือ ไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่า ว
แล้วแต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูจ้ องซือ้ บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ดาเนินการเปิ ด
บัญชีกองทุนให้แก่ผจู้ องซือ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี หรือเอกสารอื่นๆ ในการเปิ ดบัญ ชี โดยถือว่า
ได้รบั มติเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็ นปั จจุบันเพื่อให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือ
ชีช้ วนตามรอบปี บญ
ั ชีหรือในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี ้
ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกอง ทุน
เพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
▪ วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ
เอกสารอืน่ ใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดให้มีหรือดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) จัดให้มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ
ที่ทาการทุกแห่งของบริษั ทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
รายละเอียดโครงการ ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) ได้ท่ีท่ีทาการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทุกวันในเวลาทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี)
ทัง้ นี ้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหรือชนิดเพื่อการออมพิเศษเป็ นครัง้ แรก บริษัทจัดการจะ
จัดให้มี คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไข

กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED

หน้า 49

ของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ
ลงทุน
▪ ระยะเวลาในการสั่งซือ้ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี)้ ตามวิธีการที่
บริษัทจัดการกาหนดได้ท่ผี สู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น
ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น ได้ทกุ วันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP TECH-H-SSF)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราว
หรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไข
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวม
ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. โดยผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่น
ที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน จะได้รบั เงินค่าขายคืน หน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่ วัน คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจ
การจัด การกองทุ น ต่ า งประเทศที่ มี ลัก ษณะในท านองเดี ย วกับ ธุ รกิ จ การจัด การกองทุ น โดยช าระเงิ น คื น ให้ต ามที่ ผู้ถื อ หน่ ว ย/
ผูล้ งทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
กรณีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกตามที่บริษัทจัดการจะ
กาหนดภายหลัง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทาการ
ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู้ลงทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP TECH-H-SSF)
หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ครัง้ แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องได้กาหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP TECH-H)
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า :
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้า กองทุ น นี ้ (หรื อ ในกรณี ท่ี ก องทุ น นี ้เป็ น “กองทุ น ปลายทาง”)
ตามข้อกาหนดการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนออก :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี ้ (หรือในกรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ น “กองทุนต้นทาง”) ตามข้อกาหนด
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
กรณีลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP TECH-H-SSF)
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (กรณี ท่ีกองทุนนีเ้ ป็ น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกาหนด
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนออก :
ในกรณี ท่ี ก องทุ น นี ้เป็ น กองทุ น ต้น ทาง บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ เปิ ด รับ ค าสั่ง สับ เปลี่ ย นออกจากหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด
เพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการและ/หรือ
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
หรือให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
ทั้งนี ้ บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี จะเปิ ดให้ผู้ถือหน่ วยทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
รวมถึงสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยนข้างต้น โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูส้ นใจลงทุนทั่วไป
ทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หมายเหตุ : เนื่ อ งจากกองทุ น มี ก ารลงทุ น ในต่ างประเทศ ซึ่ง วัน หยุ ด ท าการของกองทุ น รวมต่ า งประเทศที่ ก องทุ น ไปลงทุ น
อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทาการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซือ้ /ขายคืน /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ
ระยะเวลาในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุน
▪ ช่องทางการสั่งซือ้ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ (เฉพาะภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก)
- ช่องทางการบริการอื่นใดที่บริษทั จัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
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บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าว ข้างต้น ซึ่งจะเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผสู้ นใจลงทุน/ผูจ้ องซือ้
ทั้งนี ้ บริษั ท จัด การจะแจ้ง และ/หรือ ประกาศให้ผู้สนใจลงทุ น /ผู้จ องซื อ้ ทราบล่ ว งหน้า ก่ อ นการเริ่ม ให้บ ริก าร โดยจัด ให้มี ข้อ มูล
เรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ
▪ วิธีการสั่งซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ และรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(1) บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน:
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายครัง้ แรก
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา และ/หรือ
ประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือผูท้ ่มี ีถ่นิ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เพิ่มเติมในภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ
อื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
เมื่อผูจ้ องซือ้ เปิ ดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ภายในระยะเวลาเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ตัง้ แต่เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด โดยจะต้องจองซือ้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่ามูลค่าการสั่งซือ้ ขัน้
ต่าตามที่บริษัทจัดการกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในการจองซือ้ แต่ละครัง้ ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั
ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีในหัวข้อ/เรื่อง “การเปิ ดบัญชีกองทุน”และ ชาระเงินค่าจองซือ้ จนเต็มมูล
ค่าที่บริษัทจัดการ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษั ท
จัดการกาหนด เช่น การชาระเป็ นเงินสด และ/หรือบัตรเครดิต และ/หรือเงินโอน และ/หรือเช็ค และ/หรือดราฟต์ เป็ นต้น เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ท่ีส่งั ซือ้ และขีดคร่ อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นบัญชีเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบีย้ รับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ ในบัญชี
จองซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ข้า งต้น บริษั ท จัด การจะด าเนิ น การให้เป็ น ผลประโยชน์ข องกองทุ น ทั้ง นี ้ บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะ
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี ้ ในวันทาการสุดท้ายของการเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน
ขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด และ/หรือเงินโอน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีท่ผี ลู้ งทุนไม่ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ด รับคาสั่ง
ซือ้ หน่วยลงทุนหรือทารายการซือ้ หน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
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ปฏิเสธการรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะไม่ดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบั ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าว
นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนนีไ้ ด้โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รบั จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชาระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุน หรื อสับเปลี่ยนมายังกองทุนนีใ้ นช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้โดยในวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชาระ
เป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนีไ้ ด้เฉพาะกรณีท่ีกองทุนต้นทางเป็ นกองทุนที่บริษัทจัด การกาหนด เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
เมื่ อ เจ้า หน้า ที่ ข องบริษั ท จัด การ หรือ ผู้สนับ สนุน การขายหรือ รับ ซื อ้ คื น ตรวจสอบความถู ก ต้อ งครบถ้ว นของเอกสารอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณี ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน)
และภายหลังจากที่ได้รบั ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนจากผูจ้ องซือ้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะมอบ
สาเนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและสาเนาคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ผจู้ องซือ้ เป็ นหลักฐาน
ทั้งนี ้ การจองซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษั ทจัด การได้รับเงิน ค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน เต็ มจานวนแล้ว และ สิท ธิของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุนของผูจ้ องซือ้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านัน้
ในกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟต์ หรือเช็คหรือดราฟต์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลา
เสนอขายหน่ ว ยลงทุน ครัง้ แรก บริษั ท จัด การสงวนสิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น การยกเลิ ก รายการจองซื อ้ นั้น และแจ้งให้ผู้จ องซื อ้ ทราบ
ทางโทรศัพท์
ผูจ้ องซือ้ ที่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซือ้ ไม่ได้
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูจ้ องซือ้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้า มี) ให้แก่ผสู้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผูจ้ องซือ้ ตกลงส่งต้นฉบับเอกสาร
ทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั่งซือ้ ทางโทรสารและ/หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทั้งนี ้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน
หรือ บริษั ทจัด การหรือผู้สนับ สนุน การขายหรือรับซือ้ คื นไม่ ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษั ท จั ดการหรือ ผู้สนับ สนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน ได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนจะถือว่า ผูจ้ องซือ้ ได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ในการดาเนินการตามข้อมูล
ที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว
หากข้อ มูล ในการสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน และข้อ มูลในเอกสารอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การสั่งซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริษั ท จัด การ หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้

กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED

หน้า 53

แจ้งให้ผู้จ องซื อ้ ทราบถึ ง ความไม่ ชัด เจนหรือ ไม่ ค รบถ้ว นของข้อ มูลดังกล่ า วแล้วแต่ ไม่ ได้รับ การแก้ไข หรือ ยื น ยัน จากผู้จ องซื ้อ
รวมถึงกรณีท่ีผจู้ องซือ้ ที่ยงั ไม่กรอกเอกสาร/แบบสอบถามเพื่อประเมินระดั บความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะไม่ดาเนินการหรือทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ ผจู้ องซือ้
- เงือ่ นไขการจองซือ้ หน่วยลงทุน
(1) ในการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จัดตัง้ โดยบริษัท
จัดการเพื่อสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนีก้ ับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสั่งซือ้ /ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี ้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะทาการติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เพิ่มเติมในภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัท
จัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้
หน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบ
ในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณี ท่ีบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)
บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” (First Come First
Serve) โดยข้อมูลการสั่งซือ้ ในลาดับ ก่อนหรือหลังนั้น ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั่งซือ้ และทารายการ
ซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้ส่งั ซือ้
ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เต็มจานวนและครบถ้วนแล้ว
ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีมีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ซือ้ และที่สามารถจัดสรรให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ได้ (Pro Rata) และในกรณีท่ี
จานวนหน่วยลงทุนมีเศษเหลือน้อยกว่าจานวนสั่ งซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าที่กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
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- การคืนเงินค่าจองซือ้ แก่ผจู ้ องซือ้
(1) บริษัทจัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ /สั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการ
จัดการเนื่องจากไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย เว้นแต่จะเป็ นไปตามประกาศและ/หรือ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจัดตัง้ กองทุนได้ หรือไม่สามารถนากองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมในกรณี
ดังต่อไปนี ้
1) กรณีกองทุนรวมมีจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุน หรือไม่สามารถระดมทุนได้
ครบ หรือระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาหลักทรัพย์ท่ีกองทุน
สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม
2) กรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
3) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน
และผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) คืนให้ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผูส้ ่ งั ซือ้ ได้ระบุไว้ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตามสัดส่วนของ
เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (1) และภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่การอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง กรณีเข้า
เงื่อนไขตามข้อ (2) ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กาหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่บริษัทจัดการชาระคืนเงิน
ค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนจนครบถ้วน ทัง้ นีไ้ ม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ และผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ แล้ว ให้ถือว่าผูจ้ อง
ซือ้ /ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง และผูจ้ องซือ้ /ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ทัง้ สิน้
ทัง้ นี ้ ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณ
- ข้อกาหนดอืน่ ๆ
เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี ้ ให้การอนุมัติให้
จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นอันสิน้ สุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รบั การผ่อนผัน
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจานวนไม่มากพอที่จะทาให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่อไป
(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผูล้ งทุน ไม่ได้เป็ นไปตามโครงการที่ได้รบั อนุมัติ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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เมื่อการอนุมตั ิจดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมสิน้ สุดลง ให้บริษัทจัดการดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่
ผูจ้ องซือ้ อย่างเป็ นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซือ้ แก่ผจู้ องซือ้ ”
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา และ/หรือ
ประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือผูท้ ่มี ีถ่นิ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เพิ่มเติมในภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ
อื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 45 วันทาการนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน
รวม หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกาหนดภายหลัง ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์
อย่างน้อย 1 วันทาการ ทัง้ นีผ้ สู้ นใจลงทุน/ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออม เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนได้ทกุ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
ทัง้ นี ้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็ นครัง้ แรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุ นจะต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออม เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
ในกรณีท่ีวนั ดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคาสั่งให้เป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขาย แม้อาจเป็ นวันที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันทาการรับคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุน (วันทาการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนซือ้ หน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทาการเปิ ดขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการ
ถัดไป
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้างต้นของวันทาการซือ้ ขาย บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้
เมื่อสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ ือ้ จะได้รบั
หากผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ไม่ ได้ส่งค าสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุน ในระหว่า งวัน และเวลาที่ บ ริษั ท จัด การเปิ ด รับ ค าสั่งซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น หรือ
ทารายการซือ้ หน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ถือเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายถัดไป หรือปฏิเสธ
การรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะไม่ดาเนินการซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซือ้ และการชาระ
เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และจะทาการจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- วิธีการซือ้ และชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
(1) ผูจ้ องซือ้ สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้โดยจะต้องจองซือ้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ ากว่ามูลค่าการสั่งซือ้ ขั้นต่าตามที่บริษัท
จัดการกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ในการสั่งซือ้ แต่ละครัง้ ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ย วข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณี ยงั ไม่เคยเปิ ด
บัญ ชีกองทุน) และเอกสารประกอบการเปิ ด บัญชีในหัวข้อ/เรื่อง “วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญ ชี
กองทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน” โดยผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าสั่งซือ้
หน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น การชาระเป็ นเงินสด บัตรเครดิต เงินโอน คาสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของ
ธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานบริษัทจัดการ และ/หรือสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนที่รบั คาสั่งซือ้ เป็ นต้น โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ท่ีส่ งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่
บริษั ทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญ ชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคต
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
(ก) ในกรณี ท่ีผูจ้ องซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็คต่างสานักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
(Good Fund) ในวัน ทาการซือ้ ขายถั ดจากวันที่ ส่ ังซือ้ บริษั ท จัดการขอสงวนสิ ทธิ ท่ี จะถื อ ว่าผู้จองซือ้ ทาการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนใน
วันทาการซือ้ ขายที่เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการที่เรียกเก็บเงินได้
(ข) ในกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการ
สั่งซือ้ นัน้ และแจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณี ยังไม่เคยเปิ ดบัญ ชี
กองทุน) แล้ว และหลังจากที่ได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจากผูส้ ่งั ซือ้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คื นจะ
มอบสาเนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและสาเนาคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ผู้ส่งั ซือ้ เป็ นหลักฐานต่อไป ทัง้ นี ้ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว ทั้งนี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
(3) ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนนีไ้ ด้โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รบั จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชาระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนีไ้ ด้
(4) ผู้ส่ ังซื อ้ ที่ ได้ช าระเงิ น ค่ า จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน แล้วจะเพิ ก ถอนการจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน และขอคื น เงิน ค่ า จองซื อ้ ไม่ ได้
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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(5) ในกรณีท่ีผจู้ องซือ้ ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ของผูจ้ องซือ้
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้จองซือ้ ตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษั ทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั่งซือ้ ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความ
หรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสาร
ต้น ฉบับ และบริษั ท จัด การหรือ ผู้สนับ สนุน การขายหรือ รับ ซือ้ คื น ได้ด าเนิ น การตามข้อ มูลที่ ได้รับ ทางโทรสารและ/หรือ ช่อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะถือว่าผูจ้ องซือ้ ได้ให้ความเห็นชอบกับบริ ษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้
แจ้งให้ผจู้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจาก
ผูจ้ องซือ้ รวมถึงกรณีท่ผี จู้ องซือ้ ที่ยงั ไม่กรอกเอกสารตามที่บริษัทจัดการกาหนด และ/หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับ
ความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กาหนด
บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื อ้ คืนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะไม่ดาเนินการหรือทารายการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้
- ราคาขายหน่วยลงทุน
บริษั ทจัดการจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน (วันท ารายการซือ้ หน่วยลงทุน )
นั้นเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ ่ งั ซือ้ จะได้รบั โดย ราคาขายหน่วยลงทุน จะคานวณจากมูลค่า
หน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหรือวันทาการซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ บวกด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัท
จัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน"
เว้นแต่ในกรณีท่ไี ม่สามารถนาค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
- การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผูส้ ่งั ซือ้ ตามจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและได้รบั ชาระเงินเต็มจานวนแล้ว
โดยคานวณจากจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและได้รบั ชาระเงินเต็มจานวนดังกล่าว หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ
คานวณ ตามหัวข้อ/เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณีท่ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกินจานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้กบั สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” (First Come First
Serve)
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โดยข้อมูลการสั่งซือ้ ในลาดับก่อนหรือหลังนัน้ ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั่งซือ้ และทารายการซือ้ หน่วยลงทุน
ดังกล่าวเข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้ส่ งั ซือ้ ภายหลังจากที่
บริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เต็มจานวนและครบถ้วนแล้ว
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ซือ้ และที่สามารถจัดสรรให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ได้ (Pro Rata) และในกรณีท่ี
จานวนหน่วยลงทุนมีเศษเหลือน้อยกว่ าจานวนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าที่กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผสู้ ่ งั ซือ้
ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ระบุไว้ในการเปิ ดบัญชีกองทุน หรือในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี)
(2) ในกรณีท่ีจานวนเงินที่ระบุในคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามที่บริษัทจัดการกาหนด
เป็ นเกณฑ์
(3) กรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขาย ให้ถือว่าเป็ น
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายนัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามราคาขายหน่วยลงทุนตามหลักการ
คานวณตาม หัวข้อ/เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” สาหรับกรณีท่ชี าระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีเดียวกันนีภ้ ายหลังเวลาที่กาหนด
หรือในวันหยุดทาการซือ้ ขาย ให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
(4) ในกรณี ท่ีผูส้ ่ งั ซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็คต่างสานักหั กบัญชี หรือ ดราฟต์ท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
(Good Fund) ในวัน ท าการซื อ้ ขายถัด จากวัน ที่ ส่ ังซือ้ บริษั ท จัดการขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะถื อว่า ผู้ส่ ังซื อ้ ท าการสั่งซือ้ หน่ ว ยลงทุน ใน
วันทาการซือ้ ขายที่เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการที่เรีย กเก็บเงินได้
(5) ในกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการ
สั่งซือ้ นัน้ และแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือผูท้ ่มี ีถ่นิ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เพิ่มเติมในภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติ มในภายหลัง
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ
อื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
- การเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ ในวันทาการถัดจาก
วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวนัน้ โดยใช้หลักการคานวณตามหัวข้อ/เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และหัวข้อ/เรื่อง“การจัดสรร
หน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ ” เว้นแต่เข้าข่ายกรณีตามหัวข้อ/เรื่อง “การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”
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- การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ และจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ รวมกันเกินจานวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จดทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซือ้ พร้อมกัน และมี
หน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้
แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rata) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทัง้ หมดก็ได้
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี)
ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ส่งั ซือ้ หน่วย
ลงทุน
- ข้อจากัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและ
จัด การกองทุน โดยบริษั ทจัด การจะพิ จารณาจากมูลค่ าการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุน เป็ น หลัก ทั้งนี ้
เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็ นสาคัญ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนในกรณีท่กี องทุนหลัก ปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เพิ่มเติมในภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัท
จัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้
หน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบ
ในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณี ท่ีบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)
(5) บริษั ท จัด การอาจหยุด รับ ค าสั่งซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น การชั่ว คราวได้ เมื่ อ บริษั ท จัด การพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า ในบาง
สถานการณ์หากมีการรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/
หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่ว ยลงทุนเป็ นการชั่วคราว
และกาหนดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผลู้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่
สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ข้อกาหนดอืน่ ๆ
1.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือปรับปรุ ง เพิ่มเติม วิธีการซือ้ และ
การชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่นๆ ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” โดยถือว่าได้รบั
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ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงานผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือ
เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์
โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
หมายเหตุ : เนื่อ งจากกองทุน มี ก ารลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวัน หยุด ท าการของกองทุน หลักที่ ก องทุนไปลงทุน อาจจะ
ไม่ตรงกับวันหยุดทาการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซือ้ /ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลา
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุน
- การสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
- การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินจิ ของผูล้ งทุน
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้มีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีปกติภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทาการนับแต่
วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกาหนดภายหลัง ทั้งนีบ้ ริษัทจัดการ จะประกาศให้
ผูถ้ ือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทาการ โดยบริษัทจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่บี ริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) ตามวัน
และเวลาในหั ว ข้ อ / เรื่ อ ง “ระยะเวลาในการรับ ซื ้อ คื น และรายละเอี ย ดระยะเวลาในการรับ ซื ้อ คื น ” โดยผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการ
กาหนด ให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุมลู ค่า/จานวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการขายคืน ทัง้ นี ้ ต้องไม่ต่ากว่ามูลค่า/จานวนหน่วย
ลงทุนขั้นต่าของการขายคืนที่บริษัทจัดกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาสั่งขายคืน
หน่ วยลงทุน ว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่ จะส่ งมอบสาเนาค าสั่ งขายคื น หน่ วยลงทุน แก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ที่ส่ ังขายคื นหน่ วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐานต่อไป
หากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขายให้ถือวันทาการซือ้ ขายถัดไปเป็ นวันทาการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแทน
(ข) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนหน่วยหรือจานวนบาทได้ ในกรณีท่ีจานวนหน่วยลงทุนที่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการขายคืนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัด การจะถื อ ว่ า ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ประสงค์จ ะขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ทั้งหมดเท่ า ที่ ป รากฏอยู่ในรายการที่ บัน ทึ ก โดยนายทะเบี ย น
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หน่วยลงทุนนัน้ รวมถึงในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทาให้มลู ค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีหรือจานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีนอ้ ยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญ ชีขั้นต่าตามที่กาหนดไว้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ จานวน
(ค) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้
หากรายการสั่งขายคืนนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(ง) บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์คานวณราคารับซือ้ คืนและ
จานวนหน่ วยลงทุน ที่ จะได้รับ โดยราคารับ ซือ้ คื น หน่ วยลงทุน จะค านวณจากมูลค่ าหน่ วยลงทุน ณ สิ น้ วัน ท ารายการรับ ซื อ้ คื น
หน่วยลงทุนนัน้ หักด้วย ค่าธรรมเนียมในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน" ทัง้ นี ้ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(จ) ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหน่วยลงทุ นที่ส่ งั ขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้นพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทั้งนี ้
หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทาง
โทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ให้
ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รบั
การแก้ไข หรือยืนยันจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึง บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คาสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดาเนินการหรือทารายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
- วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งหรือระบุให้โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในใบคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน หรือใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการโอนเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวม
วันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม ทัง้ นี ้ ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี ้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
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ที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจัดส่ง
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) รับเช็คทางไปรษณีย ์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจแจ้งหรือระบุให้บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรับเช็คทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนาส่งเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้
นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น อาจแจ้ง หรือ ระบุ ให้บ ริษั ท จัด การด าเนิ น การออกเช็ ค ขี ด คร่อ มค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น และรับ เช็ ค
ด้วยตนเองที่สานักงานของบริษัทจัดการ ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
- ข้อกาหนดเพิ่มเติม
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุ ง เพิ่มเติม วิธีการ
ขายคืน ระยะเวลาในการขายคืนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่นๆ ข้างต้น โดยการเปลี่ยนแปลงต้องเป็ นไป
เพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย และ/หรือผลประโยชน์ของกองทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว และจะจัดให้มี
ข้อมูลเรื่อ งดังกล่ าวที่ สานักงานของบริษั ทจัด การ หรือ สานักงานผู้สนับ สนุน การขายหรือรับซือ้ คื น (ถ้ามี ) และ/หรือผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดให้มีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ซึ่งการรับซือ้ คืนอัตโนมัติดงั กล่าวจะเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ข องบริษัทจัดการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
1 วันทาการ ทัง้ นีใ้ ห้ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ น
อย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยเรื่องการไม่เสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
4) หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/
หรือวิธีการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมครัง้ แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องได้กาหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะ
ไม่ตรงกับวันหยุดทาการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซือ้ /ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลา
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุน
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทาการ
นับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) ได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนนีเ้ ป็ น
กองทุนปลายทาง) ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการและ/หรือกองทุนรวม
เพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดาเนินการ
เป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เพิ่มเติมในภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่า วและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นที่บริษัท
จัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่สบั เปลี่ยน หรือระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนาไปชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง
- วิธีการในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ท่ีบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาในหัวข้อ/
เรื่อง “วันและเวลาในการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาสั่งสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุน ระบุช่ือกองทุนต้นทาง
ระบุจานวนเงินหรือจานวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุช่ือกองทุนปลายทางที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน ตามที่บริษัทจัดการ
กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และนาไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว
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ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งั สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนนัน้ ให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถยืนยันแหล่งที่ มาได้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่มี
การส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูล
ตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับและบริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว บริ ษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนในการดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีท่บี ริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรั บซือ้
คืนได้แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดาเนินการหรือทา
รายการรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(1) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
(ก) ในกรณี ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ประสงค์จ ะสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออกจากกองทุ น นี ้ (กองทุ น ต้น ทาง) หรื อ เรี ย กว่ า
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการ
เลิกกองทุนนี ้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ในระหว่างวันและเวลาที่
บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลา
ที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจานวนที่เ ป็ นไป
ตามมูลค่าขัน้ ต่า/จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
(ค) ในกรณี ท่ีจานวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ ยนตามใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่า
จานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ
ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ตาม หากจานวนเงินที่คานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนาไปซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าตามข้อกาหนด
ของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่นาเงินไปซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชาระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะ ในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ง) บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ในการปรับ ลด หรือ ยกเว้นการเรีย กเก็บ ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ออก
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(SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี ) ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ ป ระสงค์จะขายคื นหรือ สับ เปลี่ ยนหน่วยลงทุน ของกองทุน นี ้ เพื่ อน าไปชาระ
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
(จ) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้น
ทาง และการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริษัท
จัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(ฉ) กรณี ท่ีผูถ้ ือหน่วยมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี ้ (กองทุนต้นทาง) ไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) (แล้วแต่กรณี )
สามารถทาได้โดยการกรอกรายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจานวนเงินที่ตอ้ งการ หรื อระบุจานวนหน่วยลงทุนในกรณีท่ี
ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมด พร้อมทั้งเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนาไป
ยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยนห น่วยลงทุนดังกล่าว
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวให้แก่กองทุนรวมปลายทาง
ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะซือ้ หน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่รบั ผิดชอบดาเนินการกองทุนรวมปลายทางดั งกล่าวตามที่ระบุไว้ในคาขอ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้รบั คาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว หรือคาสั่งโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ การออม (แล้วแต่กรณี )
ของบริษัทจัดการอื่นที่สมบูรณ์แล้วเท่านัน้
(2) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
(ก) ส าหรับ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ป ระสงค์จ ะสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้า กองทุ น นี ้ (กองทุ น ปลายทาง) หรื อ เรี ย กว่ า
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการ
เลิ กกองทุน อื่น ๆ ภายใต้การบริห ารจัด การของบริษั ท จัด การ (กองทุน ต้นทาง) ภายหลังค่า ธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุนเข้า
(SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) เพื่อนามาชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนนีไ้ ด้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัท
จัดการกาหนดให้เป็ นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอ
ขายครัง้ แรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจานวนที่เป็ นไปตาม
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
(ค) บริษั ทจัด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการปรับ ลด หรือ ยกเว้น การเรียกเก็บ ค่ าธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุนเข้า
(SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ โดยนาเงินบางส่วนหรือ
ทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนามาชาระค่า
ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้
(ง) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้น
ทาง และการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริษัท
จัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
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(จ) ในกรณี ท่ีจานวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่า
จานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ
ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ตาม หากจานวนเงินที่คานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนาไปซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าตามข้อกาหนด
ของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่นาเงินไปซือ้ หน่ว ยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชาระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ฉ) กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยหรือผูส้ นใจลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นมายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี ้ สามารถขอรับหนังสือชีช้ วนเสนอ
ขายหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เอกสารการเปิ ดบัญ ชีกองทุน (กรณี ยังไม่เคยเปิ ดบัญชี) ใบคาสั่งสับเปลี่ยน
ระหว่าง บลจ. ได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนั บสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในเอกสาร
ดังกล่าวข้างต้น พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชี)
- ราคาขายและราคารับซือ้ คืนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
(1) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
การกาหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืนของ
วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)
(2) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
การกาหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) กองทุน จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการของ
กองทุนปลายทางก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รบั
การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
- วันและเวลาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(1) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) ได้ตามระยะเวลาในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) ได้ตามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีวนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อานาจตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องมีคาสั่งให้เป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขาย แม้อาจเป็ นวันที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันทาการสับเปลี่ยน
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หน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนการวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการถัดไป ทั้งนี ้ ระยะเวลาหรือกาห นดการในการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ว ยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการ
ในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ของกองทุน
ต้นทาง อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่วี นั ชาระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทาการซือ้ ขายของกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการจะทารายการซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทาการซือ้ ขายถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันทาการนับแต่วันคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศ
ของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมของกองทุนต้นทางได้
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขายคืน
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการ จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขาย
ถัดไป
- กรณีทเี่ ป็ นการสับเปลีย่ นระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(1) กรณี ห น่ วยลงทุนเป็ น หน่วยลงทุน ต้น ทาง จะใช้มูลค่ าหน่วยลงทุน ที่ใช้เพื่ อ คานวณราคารับซื อ้ คื น ของวัน ท าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง (ถ้ามี)
(2) กรณีหน่วยลงทุนเป็ นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการของหน่วย
ลงทุนปลายทางก่อนวันที่หน่วยลงทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยทารายการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนได้ในอนาคต รวมถึงสงวน
สิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิด
หน่วยลงทุนในภายหลัง และ/หรือในรายละเอียดการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน รวมถึงบริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการปิ ด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็ นการชั่วคราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนและผูส้ นใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- ข้อกาหนดอืน่ ๆ
1) บริษัทจัดการอาจกาหนดช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมจากหัวข้อ/เรื่อง “ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
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ทั้งนี ้ บริษั ทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่
สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการใน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงต้องเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย และ/หรือผลประโยชน์ของ
กองทุน โดยถื อว่าได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษั ทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของการบริหารและจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/ความถี่ของการ
สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ เพื่ อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อน
แล้วเป็ นสาคัญ
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ และ/หรือระงับการดาเนินการ
ตามคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ และ/หรื อยกเลิกคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนีข้ องผูล้ งทุนในกรณีท่ีกองทุนหลัก
ปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ น
การชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือ
เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวม
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
6) หลักการและรายละเอียดการขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็ นไปตามกฎหมายและ/หรือ
หลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมครัง้ แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องได้กาหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะ
ไม่ตรงกับวันหยุดทาการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซือ้ /ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุน
(2) อินเตอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้มีบริการสั่งซือ้ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
โดยผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซือ้ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องกรอก
แบบฟอร์มคาขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ท่ีบริษัท
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมลง
นามในแบบฟอร์มคาขอใช้บริการและหนังสือขอให้หกั บัญชีดงั กล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะได้ดาเนินการจัดทาและ
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จัดส่งรหัสประจาตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อไป ผูถ้ ือรหัสประจาตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีท่บี ุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทารายการผ่านระบบอินเตอร์เ น็ต
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ เนื่องจากอาจมีกาหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจาตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช้
บริการอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการขอเปิ ดบัญชีกองทุนก็ได้
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการซือ้ ขายและวันหยุดทาการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้
ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายนัน้ และการสั่งซือ้ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายหลังเวลาที่กาหนด
หรือในวันหยุดทาการซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
การสั่งซือ้ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่ งซือ้ ขายคืน หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนฉบับนี ้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกาหนด
(3) การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุนที่
ประสงค์จะลงทุนเป็ นรายงวด สม่ าเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษั ทจัดการกาหนด ภายใต้ห ลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนที่ ป ระสงค์จ ะลงทุน เป็ นรายงวด สม่ าเสมอ จะต้อ งกรอกค าขอใช้บ ริการการลงทุนแบบต่ อเนื่ อง/สม่ าเสมอ
โดยสามารถดาวน์โหลดคาขอใช้บริการดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัด การกาหนด พร้อมลงนามในใบ
คาขอใช้บริการและหนังสือขอให้หกั บัญชีดงั กล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพื่อดาเนินการตามความประสงค์ของผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนต่อไป
ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีผู้จองซือ้ /ผู้ถือหน่วยลงทุนได้สมัครและเปิ ดใช้การซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเต อร์เน็ตของบริษั ทจัดการ
เรียบร้อยแล้ว สามารถทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ าเสมอผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษั ทจัดการ
ดังกล่าวได้
บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการด าเนิ น การรายการสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุน ด้วยวิธีก ารลงทุน แบบต่ อเนื่ อ ง/สม่ า เสมอ ให้ เฉพาะ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทาเรื่องหักบัญชีเงินฝากแล้วเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่
ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” นี ้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัท
จัดการกาหนด
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(4) ATM
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิ ชย์ตามที่บริษัทจัดการ
กาหนด เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูล้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผูจ้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริก าร โดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(5) โทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่
ผูล้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คื น
(ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
(6) ไปรษณีย ์
บริษั ท จัด การอาจรับ ค าสั่งซื อ้ ขายคื น หรือ สับ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุน ทางไปรษณี ย ์ และเพิ่ ม ช่ อ งทางในการรับ ช าระเงิ น ค่ า ซื อ้
หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณียเ์ พิ่มเติมในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้า
ก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
▪

ชื่อบัญชีในการสั่งซือ้ /สับเปลีย่ นเข้ากองทุน
“บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร”
ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดังนี ้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
เลขที่บญ
ั ชี 100-0-002-43-2
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บญ
ั ชี 089-1-12110-5
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บญ
ั ชี 055-3-02158-5
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เลขที่บญ
ั ชี 889-1-01012-7
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บญ
ั ชี 075-3-02836-5
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขที่บญ
ั ชี 054-1-06333-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลขที่บญ
ั ชี 151-0-04386-4
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บญ
ั ชี 091-6-01500-9
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เลขที่บญ
ั ชี 801-1-11244-0
หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นบัญชีท่รี บั ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนแล้ว
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2. ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณี ที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ป ระกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life
Policy)
บริษั ท จัด การ ขอสงวนสิ ทธิ ท่ี จะให้บ ริก ารที่ เกี่ ยวข้อ งกับ กรมธรรม์ป ระกัน ชี วิต ควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account)
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ การซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่
ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
ตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยถือว่าได้รบั ความเห็ นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้
(1) มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า
และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า:
เนื่ อ งจากแบบประกั น ชี วิ ต ควบการลงทุ น มี ส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกรมธรรม์ป ระกัน ที่ ผู้ล งทุ น สามารถใช้สิท ธิ ต ามกร มธรรม์ป ระกั น ได้
เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่าง
สัญ ญา ซึ่งแบบประกันชี วิต ควบการลงทุน นีม้ ี ค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อ งกับกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต เช่ น ค่าการประกัน ภัย เป็ นต้น ดังนั้ น
การสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่าของการ
สั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขั้นต่ า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพี ยงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษา
ข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้า
ประกันที่ได้รบั อนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยสามารถชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือ
เช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิ ต
กาหนด ทั้งนี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขั้นต่าในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั่ง ซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการ
ในการสั่งซือ้ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุนได้รบั จากบริษัท
ประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ กาหนดไว้ในโครงก ารกองทุน
โดยคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารและได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว และเมื่อรายการ
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สั่งซือ้ หน่วยลงทุนเสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่าคาสั่ ง
ดังกล่าวหรือผูล้ งทุนเป็ นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทาผิดการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
กับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผูล้ งทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีขอ้ สงวนสิทธิในการพิจารณา
รับประกัน
(3) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(3.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอ
ขายที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการ
กองทุน และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผ ลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจานวนขั้นต่า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สาหรับผู้ลงทุนที่ซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวิต
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับ ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของ ผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการ
จัด การกองทุน รวม ทั้งนี ้ เพื่ อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษั ทประกัน ชีวิต มีหน้าที่ตอ้ งชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษัทจัดการให้กั บผู้ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดย มิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของ
ผู้ป ระกอบธุรกิ จการจัด การกองทุน ต่า งประเทศที่ มีลัก ษณะในท านองเดี ยวกั บ ธุรกิจ การจัด การกองทุน รวม หรือ เป็ น ไปตามเกณฑ์
ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และ/หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง
ประกาศกาหนด หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไป ตามที่บริษัทประกัน
ชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(3.2) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืน
หน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด
ตามอั ต ราที่ ก าหนดในกรมธรรม์ ซึ่ ง มู ล ค่ า ในการขายคื น อาจต่ า กว่ า มู ล ค่ า ขั้ น ต่ า ที่ ก าหนดในโครงการ โดยบริษั ท ประกั น ชี วิ ต
จะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณี ท่ีผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ป ระกัน ชีวิตควบการลงทุน สั่งซือ้ /ขายคืน หน่ วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็ น
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ผูอ้ อกใบยืนยันการสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภ ายใน 15 วันทาการ
นับ ตั้งแต่ วันถัด จากวัน สั่งซือ้ /ขายคื นหน่ วยลงทุน หรือเป็ น ไปตามที่บ ริษั ทประกันชี วิต กาหนด ทั้งนี ้ บริษั ทจัดการหรือนายทะเบี ย น
ขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจานวน
ขัน้ ต่าจานวนเงินคงเหลือขัน้ ต่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้น
ทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง
ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้
เกิดรายการดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งกาหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั่งที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุน
เปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับ สัด ส่ ว นกองทุ น อัต โนมัติ คื อ การสับ เปลี่ ย นกองทุ น โดยอัต โนมัติ ต ามค าสั่งในแบบฟอร์ม ที่ บ ริษั ท ประกัน ชี วิต ก าหนด
ให้มีสดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทัง้ นี ้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น
เป็ นไปตามที่กาหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับ
บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุน
ที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ื อหน่วยลงทุนหรือกรณี ท่ีจานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขั้นต่ าที่บริษั ท
ประกันชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งใบยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้
ด าเนิ น การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หรือ เป็ น ไปตามที่ บ ริษั ท ประกัน ชี วิ ต ก าหนด สาหรับ กรณี ก ารสับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น อัต โนมั ติ
และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะ
การเงินเป็ นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนีผ้ ูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุ นสามารถ
สอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
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(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กบั บริษัท
ประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตเข้าถึง
ข้อมูลนัน้ ได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดาเนินการจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิ ตควบการลงทุนต่อไป
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดง
ฐานะการเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะ
การเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตาม
เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่จดั ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนโดยตรง
(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนปกติท่ีซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี ้
(7.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
(7.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
(7.3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิทธิ ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็ น
ตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษทั ประกันชีวติ โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริง
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้น
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.7) สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกัน
ชีวิตนัน้
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของฝ่ ายขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.9) สิทธิ ในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคาแนะนาเพื่อซือ้ หน่ว ยลงทุนนั้น ตลอดจน
รับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
(7.11) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซือ้ กรมธรรม์ รวมทัง้ การซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกาหนด
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บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สานักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
(8) ค่าธรรมเนียมทีบ่ ริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนทีซ่ อื้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(9) อนึ่ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
แล้ว ทัง้ นี ้ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่
ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปิ ดให้บริการสั่งซือ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสาหรับบริษัทประกัน
ชี วิ ต ซึ่ ง บริษั ท จัด การมอบหมายให้เป็ น ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื ้อ คื นหน่ ว ยลงทุ น ทั้ ง นี ้ ส าหรับ ธุ ร กิ จ กรมธรรม์ป ระกั น ชี วิ ต
ควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนัน้ (ตามคาจากัดความตามในหนังสือชีช้ วนส่วนโครงการนี)้ โดยหาก
จะเปิ ดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่
สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุน หรือที่เว็บไซต์
https://am.kkpfg.com
3. การทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)
บริษัทจัดการและ/ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจาก
ผูส้ นใจสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูล้ งทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่
หน่วยงานที่มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว
ทัง้ นีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไป
ตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้ ีอานาจ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนมี
หน้ า ที่ ต ้อ งท าความรู ้จั ก ตั ว ตนของลู ก ค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ สู จ น์ ท ราบลู ก ค้า (Client Due Diligence: CDD)
โดยผูล้ งทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสจู น์
ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บ
การฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจาเป็ นต้องดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ด
บัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะ ๆ รวมทัง้ การดาเนินการอื่น ๆ
ตามที่หน่วยงานผูม้ ีอานาจกาหนดแนวทาง
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4. การนาส่ง/ตอบรับ/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องการกองทุน และ/หรือจดหมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
เนื่องด้วยกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนเปิ ดที่ระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจพิ จารณานาส่ง/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร
รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการต่าง ๆ สาหรับผูล้ งทุน/ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกลุ่มดังกล่าวที่ระบุ สถานที่
ติ ด ต่ อ ในประเทศ ทั้ ง นี ้ไม่ ร วมถึ ง ผู้ล งทุ น /ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ น อกเหนื อ จากระบุ ไว้ข้า งต้น รวมถึ ง ผู้ล งทุ น /ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี
การเปลี่ ยนแปลงสถานที่ติ ดต่ อใหม่เป็ นสถานที่ติ ดต่ อในต่างประเทศ เว้น แต่บ ริษั ท จัดการจะอนุญ าตเป็ น อย่างอื่น ทั้งนี ้ เพื่ อความ
อานวยความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการนาส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันนี ้ อนึ่ง บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน/แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการนาส่ง เผยแพร่ รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น ๆ
(ถ้ามี) เช่น ผ่านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็ นต้น โดยถื อว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ื อหน่วยแล้ว โดยในการดาเนินการดังกล่าว
บริษัทจัดการได้คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสาคัญ
อนึ่ง ในการนาส่งจดหมาย/หนังสือถึงผูถ้ ือลงทุน อาทิ กรณี แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดยบริษัท
จัด การจะดาเนิ นการโดยเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือประกาศที่ มีการแก้ไขเพิ่ม เติ ม
ในอนาคต
5. เงือ่ นไข และข้อกาหนดอืน่ ๆ
▪ กองทุนรวมอาจเข้าทาสัญ ญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี ้ หากบริษั ทจัดการเข้าทาสัญ ญากับบุคคลที่เกี่ ยวข้องบริษัทจัดการ
จะดาเนินการตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการ
ดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว ทัง้ นี ้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด
โครงการกองทุน ดังกล่ า วมี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้เป็ น ไปตามกฎหมายและหลัก เกณฑ์ท่ี ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
▪ ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์
▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจะแบ่งตามลักษณะที่สานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ดาเนินการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน ระยะเวลาการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน สิทธิท่ีจะได้รบั เงินปั นผล อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนจะได้รบั จากการลงทุนในหน่วยลงทุน อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั จากการลงทุนในหน่วย
ลงทุน กรณีเงินที่รบั โอนจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพหรือเงินดังกล่าวพร้อมผลประโยชน์ท่ีรบั โอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ ง
ชีพอื่น กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้ งทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/
หรือ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือกรณีอื่นใดตามที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริงและได้คานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะได้รบั แล้ว ดังนัน้ การแบ่งหน่วยลงทุน
เป็ นหลายชนิด ในบางกรณีจะทาให้ มูลค่าทรัพย์สิน และหรือ ผลการดาเนินงาน ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน และหรือ
หน้าที่ในการชาระภาษีอากร ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน
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▪ ข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม
(1). สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สิทธิ และหน้าที่เกี่ยวกับภาษี ของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออม จะเป็ นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบ ดี
กรมสรรพากรและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผูล้ งทุนผูล้ งทุนมีหน้าที่ตอ้ งศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออม
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดาเนินการ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) ศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชดั เจนก่อนตัดสินใจลงทุน
(2.2) ตรวจสอบการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของตนเองให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
(2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดาเนินการเสียภาษี ในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขในการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่กี าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
(3) หนังสือรับรองการซือ้ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน
บริษั ท จัด การจะจัด ท าและส่ งมอบหนังสื อรับ รองการซือ้ และ/หรือขายคื น หน่ วยลงทุน ชนิ ด เพื่ อการออมตามกฎหมายว่าด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนดให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการซือ้ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมี รายการอย่างน้อยตามแบบที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษั ทจัดการลงทุน และ/หรือ
หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด โดยจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุนทาธุรกรรม การซือ้ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนีบ้ ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการจัดส่ง
หนังสือดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทาการ
(4) หนังสือรับรองการโอน
บริษั ท จัด การจะจัด ท าหนัง สื อ รับ รองการโอนหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ การออมโดยมี ร ายการอย่ า งน้อ ยตามแบบที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มี
อานาจประกาศกาหนด
(5) การโอนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีขา้ งต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรื อการจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการออม ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทัง้ นี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
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การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม
(6) แนวทางการใช้ดุลพินิจของบริษัทจัดการในการเลิกกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที่
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อผูกพัน เรื่อง “การเลิกกองทุนรวม”
(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/
หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณี อื่นใดเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
(8) บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วย รวมถึงจะจัดให้มีระบบงานใน
การขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะต้องจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุน ในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยที่ขายคืนตามหลักเกณฑ์ท่ี
สมาคมกาหนด
▪ หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับ ข้อ จากัด การถื อ หน่ว ยลงทุน และ/หรือข้อ จากัด ในการใช้สิทธิ ออกเสีย ง จะเป็ น ไปตามประกาศและ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
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ตารางสรุ ปอัตราส่วนการลงทุน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2
ไม่เกิน 35%
อันดับแรก
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2
ไม่จากัดอัตราส่วน
ข้อ 1
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะ
ไม่เกิน 20%
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
หรือผูม้ ีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ น
เลือกใช้
ประกัน
credit rating แบบ national scale)
5 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใด
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือศุกกู ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
จะสูงกว่า
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบ
1. 10% หรือ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
2. นา้ หนักของตราสารที่ลงทุน
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
ใน benchmark + 5%
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
5.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนที่ผอู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้
มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษัทดังกล่าวซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขาย
หลักทรัพย์สาหรับ
ผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหุน้
ออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุน้ ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือศุกกู ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้องเป็ น บุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
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อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขาย
ในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพืน้ ฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified
fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยูใ่ น ระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ
SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private
equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุใน 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2
ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไป
ของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงิน
กับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 25% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark +
10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3: อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุ คลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั
จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มีการ
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมี
เงื่อนไขให้ MF
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
3 reverse repo
4 securities lending
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน ศุกกู หรือตราสาร Basel III ที่มี
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ น
MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ ≤
6 เดือน ทัง้ นี ้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ส่วนที่ 1: อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สิน
หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating
6. derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการลดความเสี่ยง
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
(hedging)
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึง่
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวน
หุน้ ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัทนัน้
2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน ตราสาร Basel III และ 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability)*
ศุกกู ของผูอ้ อกรายใดรายหนึง่
ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบ
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทยหรือตราสารหนีภ้ าครัฐ ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่
ต่างประเทศ)
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ ิน
ทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และใน
กรณีท่ีผอู้ อกตราสารไม่มีหนีส้ ินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด**ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นราย
ครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
หมายเหตุ: *หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ผี อู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนนั้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับ
ในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards
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(IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็ นต้น
**รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อก
ตราสาร
2.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณา
เป็ นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออก
โดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
1. – 9.)
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
4 หน่วย private equity
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity ทัง้ หมดของกองทุน
private equity
ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม1,2 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน)
เรียกเก็บจริงรอบปี **
เรียกเก็บจริงรอบปี **
รายการทีเ่ รียกเก็บ
อัตราตามโครงการ
22 ต.ค 63 – 31 ส.ค. 64 1 ก.ย. 64 – 31 ส.ค. 65
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม
ทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
ไม่เกิน 3.3170
0.373
0.433
- KKP TECH-H
ไม่เกิน 3.3170
0.097
0.112
- KKP TECH-H-F
ไม่เกิน 3.3170
0.369
0.433
- KKP TECH-H-SSF
ไม่เกิน 3.3170
N/A
N/A
- KKP TECH-H-M
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)
- KKP TECH-H
ไม่เกิน 2.6750
0.276
0.321
- KKP TECH-H-F
ไม่เกิน 2.6750
ปั จจุบนั ยกเว้น
ปั จจุบนั ยกเว้น
- KKP TECH-H-SSF
ไม่เกิน 2.6750
0.272
0.321
- KKP TECH-H-M
ไม่เกิน 2.6750
N/A
N/A
1.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
(Trustee Fee)
0.032
- KKP TECH-H
ไม่เกิน 0.1070
0.028
- KKP TECH-H-F
ไม่เกิน 0.1070
- KKP TECH-H-SSF
ไม่เกิน 0.1070
- KKP TECH-H-M
ไม่เกิน 0.1070
N/A
N/A
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน (Registrar Fee)
- KKP TECH-H
ไม่เกิน 0.5350
0.069
0.080
- KKP TECH-H-F
ไม่เกิน 0.5350
- KKP TECH-H-SSF
ไม่เกิน 0.5350
- KKP TECH-H-M
ไม่เกิน 0.5350
N/A
N/A
1.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
(Advisory Fee)
1.5 ค่าใช้จา่ ยในการจัดให้มีผปู้ ระกัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1.6 ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
▪ ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ที่เรียกเก็บจาก
ไม่เกินร้อยละ 0.5350
ไม่มี
ไม่มี
กองทุนรวม
ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่จด
- ในช่วงเสนอขายหน่วย
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
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รายการทีเ่ รียกเก็บ
ลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
ประมาณการไม่ได้
2.1 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ เช่น ค่าจัดตัง้
กองทุน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจัดพิมพ์
เอกสารสาหรับกองทุนเป็ นต้น3
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย
ทัง้ หมด (1+2)
- KKP TECH-H
- KKP TECH-H-F
- KKP TECH-H-SSF
- KKP TECH-H-M
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริงรอบปี **
22 ต.ค 63 – 31 ส.ค. 64

เรียกเก็บจริงรอบปี **
1 ก.ย. 64 – 31 ส.ค. 65

0.006

0.003

0.006

0.003

กองทุนรวม
ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ยของ
กองทุนรวม
ไม่เกิน 1.4980
ตามที่จ่ายจริง

ไม่เกิน 4.8150
ไม่เกิน 4.8150
ไม่เกิน 4.8150
ไม่เกิน 4.8150
ตามที่จ่ายจริง

0.379
0.436
0.103
0.115
0.375
0.436
N/A
N/A
0.033
0.034
[คิดเป็ น 606,641.72 บาท] [คิดเป็ น 1,277,052.27 บาท]

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน2,4 (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
เรียกเก็บจริงรอบปี **
รายการทีเ่ รียกเก็บ
อัตราตามโครงการ
22 ต.ค 63 – 31 ส.ค. 64
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(Front-end Fee)
- KKP TECH-H
ยกเว้น
ไม่เกิน 2.0000
- KKP TECH-H-F
ยกเว้น
ไม่เกิน 2.0000
- KKP TECH-H-SSF
ยกเว้น
ไม่เกิน 2.0000
- KKP TECH-H-M
ไม่เกิน 2.0000
N/A
2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน (Back-end Fee)
- KKP TECH-H
ยกเว้น
ไม่เกิน 2.0000
- KKP TECH-H-F
ยกเว้น
ไม่เกิน 2.0000
- KKP TECH-H-SSF
ยกเว้น
ไม่เกิน 2.0000
- KKP TECH-H-M
ไม่เกิน 2.0000
N/A
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เรียกเก็บจริงรอบปี **
1 ก.ย. 64 – 31 ส.ค. 65

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
N/A

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
N/A
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รายการทีเ่ รียกเก็บ
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (Switching Fee)
ก ร ณี เป็ น ก อ ง ทุ น ป ล า ย ท า ง
(Switching In)
- KKP TECH-H
- KKP TECH-H-F
- KKP TECH-H-SSF
- KKP TECH-H-M
กรณีเป็ นกองทุนต้นทาง
(Switching Out)
- KKP TECH-H
- KKP TECH-H-F
- KKP TECH-H-SSF
- KKP TECH-H-M
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
-

KKP TECH-H
KKP TECH-H-F
KKP TECH-H-SSF
KKP TECH-H-M
5. ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพ ย์
ขาเข้า
6. ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพ ย์
ขาออก

เรียกเก็บจริงรอบปี **
22 ต.ค 63 – 31 ส.ค. 64

เรียกเก็บจริงรอบปี **
1 ก.ย. 64 – 31 ส.ค. 65

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
N/A

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
N/A

ไม่เกิน 2.0000
ไม่เกิน 2.0000
ไม่เกิน 2.0000

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
N/A

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกิน 50 บาท ต่อ 1 รายการ
ไม่เกิน 50 บาท ต่อ 1 รายการ
ไม่เกิน 50 บาท ต่อ 1 รายการ
ไม่เกิน 50 บาท ต่อ 1 รายการ
ไม่เกิน 2.0000

50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
ยกเว้น
N/A
ยกเว้น

50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
ยกเว้น

ไม่เกิน 2.0000

ยกเว้น

ยกเว้น

อัตราตามโครงการ

ไม่เกิน 2.0000
ไม่เกิน 2.0000
ไม่เกิน 2.0000
ไม่เกิน 2.0000

ไม่เกิน 2.0000

N/A

N/A
ยกเว้น

1

การคานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะคานวณจากมูลค่า ทรัพย์สินทัง้ หมดหัก
ด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เกิดขึน้ ในวันทาการนัน้
2
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่อตั ราภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือ
ภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3
ค่าใช้จ่ายอื่น ที่แต่ละรายการมีมลู ค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่รอ้ ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึน้ ไป บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็ นรายการ
ต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และรายการใด ๆ ที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ บริษัท จัดการจะรวม
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้เป็ นรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และแสดงไว้เป็ นรายการสุดท้าย
4
บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิ ด
ประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดโครงการในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ”
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัต ราไม่เกินร้อยละ 5
ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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3)

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซือ้ คืน (back-end fee) ซา้ ซ้อนกันและรวมถึงกรณีที่กองทุน
ปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซา้ ซ้อนด้วยเช่นกัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
• รายละเอียดการลงทุน
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• รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืน
- ไม่มี –
• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

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

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ่ ถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ ่งึ ทุน ทีก่ องทุนลงทุน
หรือมีไว้เป็ นรายตัว
- ไม่มี –
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึน้ ไป
AAA

AA

A

BBB

BB

B

C

D

อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าที่สุด ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถใน
การชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมาก
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
มีความเสี่ยงต่ามาก ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
มีความเสี่ยงในระดับต่า ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบีย้
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระ
ดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยน
แปลงทางธุ ร กิ จ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อ มอื่ นๆ มากกว่า และอาจมี ค วาม
สามารถในการชาระหนีอ้ ่อนแอลงเมื่อเที ยบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูง
กว่า
มีความเสี่ยงในระดับสูง ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบีย้
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รบั ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนีอ้ ยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
มี ค วามเสี่ ย งในระดั บ สู ง มาก ผู้อ อกตราสารหนี ้มี ค วามสามารถในการ
ชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมดความสามารถหรือ
ความตั้งใจในการช าระหนีไ้ ด้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนีส้ ูงที่สดุ ผูอ้ อกตราสารหนีไ้ ม่มีความสามารถ
ในการช าระดอกเบี ย้ และคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้อ งอาศัย
เงื่อนไขที่เอือ้ อานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชาระหนีไ้ ด้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผูอ้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถชาระ
ดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด

คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ ะยะสั้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี
T1

T2
T3
T4

ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีส ถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับ ดีม าก และนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิ ดนัดชาระหนีท้ ี่
ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับ อื่ น ผู้ออกตราสารที่ได้รับ อันดับ เครดิตในระดับ
ดังกล่ าวซึ่งมีเครื่อ งหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับ ความคุ้ม ครองด้านการผิ ดนัด
ชาระหนีท้ ี่สงู ยิ่งขึน้
ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีส ถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่น่าพอใจ
ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่ยอมรับได้
ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็ นอันดับเครดิตตราสารหนีใ้ น
ตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสารโดยไม่รวม
ความเสี่ ย งในการเปลี่ ย นแปลงการช าระหนี ้จ ากสกุ ล เงิ น บาทเป็ นสกุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศ
นอกจากนี ้ Tris Rating ยังกาหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)
เพื่อสะท้อนความเป็ นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผูอ้ อกตราสารใน
ระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผูอ้ อก
ตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ ทั้งนี ้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่
ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับความสามารถในการชาระหนีข้ องหน่วยงาน
นัน้ ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึง
อันดับเครดิตอาจปรับขึน้
Stable หมายถึง
อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึง
อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึง
อันดับเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง
หรือไม่เปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อ
จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย

คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สาหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศไทยซึ่ ง ก าหนดโดย Fitch โดยอั น ดั บ ความ
น่าเชื่ อ ถื อ นี ้จ ะมอบให้กับ อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถือ ที่ มี ความเสี่ ย ง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงิน
ที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ สูงมากเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตรา
สารทางการเงินขัน้ นีต้ ่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบั
การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้น สู งสุ ด ของประเทศไทยเพี ย ง
เล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารอื่ น ในประเทศไทย อย่ า งไรก็ ดี มี ค วามเป็ นไปได้
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ
จะมี ผ ลกระทบต่ อ ความสามารถในการช าระหนี ้ไ ด้ต รงตาม
กาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ ากกว่าตราสารหนีอ้ ื่น
ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย การชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตรา
สารเหล่ านีภ้ ายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับ หนึ่ง
และ ความสามารถในการชาระหนีค้ ืนตามกาหนดเวลาจะมีความ
ไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น ต่ า อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนีอ้ ื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของตราสารหนีแ้ ละข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็ นไป
ได้ในปั จจุบนั แต่ความมั่นคงยังจากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านัน้ และ
ความสามารถในการชาระหนีต้ ามกาหนดอย่างต่อเนื่อ งเท่านั้น
และความสามารถในการชาระหนีต้ ามกาหนดอย่างต่อเนื่องนัน้ ไม่
แน่นอนขึน้ อยู่กับสภาวะที่เอือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพทาง
เศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ ต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบตั ิ
ตามข้อ ผูก พั นทางการเงิน ขึน้ อยู่กับ สภาวะที่ เอื อ้ ต่ อ การดาเนิ น
ธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี ้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือ
ตราสารหนีซ้ ่งึ กาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี ้ ในปัจจุบนั

F1 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารตรง
ตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย
ภายใต้อนั ดับความน่าเชื่อถือนีจ้ ะมอบให้สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและ
โดยปกติแล้วจะกาหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล
ในกรณี ที่มีระดับความน่าเชื่ อถือสูงเป็ นพิเศษจะมีสัญ ลักษณ์ “ + ” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กาหนด
F2 (tha)แสดงถึ ง ระดับ ความสามารถในการช าระหนี ้ต ามเงื่ อ นไขทางการเงิ น ตาม
กาหนดเวลาในระดับ ที่ น่า พอใจเมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ ผู้อ อกตราสารหนี ้อื่ น ใน
ประเทศเดี ย วกัน อย่ า งไรก็ ดี ระดับ ของความน่ า เชื่ อ ถื อ ดัง กล่ า วยั ง ไม่ อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สงู กว่า
F3 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กาหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสาร
อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาระหนีด้ ังกล่ าวจะมี
ความไม่แน่นอนมากขึน้ ไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สงู กว่า
B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กาหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ เปรียบเทียบกับ ผู้ออกตราสารอื่ นในประเทศไทย
ความสามารถในการชาระหนีด้ งั กล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสัน้
C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กาหนดเวลาที่ไม่ แน่นอนสูงเมื่อ เปรี ยบเทียบกับ ผู้อ อกตราอื่ นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กับสภาวะที่เอือ้ ต่อ
การดาเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้
D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนีท้ ี่ได้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น
สาหรับประเทศไทย
เครื่ อ งบ่ งชี พ้ ิ เศษส าหรับ ประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อ จากอันดับ ความ
น่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ
สากล เครื่ อ งหมาย “ + ” หรื อ “ - ” อาจจะถูก ระบุ ไ ว้เพิ่ ม เติ ม ต่ อ จากอัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับ
ความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี ้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับ
ความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ากว่า “CCC (tha)”
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้าย
ดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ จะถู ก ใช้เพื่ อ แจ้ ง ให้นั ก ลงทุ น ทราบว่ า มี ค วามเป็ นไปได้ที่ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอันดับความ
น่าเชื่อถือให้สูงขึน้ “สัญญาณลบ” จะบ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับ อันดับความน่าเชื่อถือให้
ต่าลง หรือ “สัญญาณวิวฒ
ั น์” ในกรณีที่อนั ดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รบั การปรับขึน้ ปรับ
ลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วง
ระยะเวลาสัน้ ๆ
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สดุ ที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู จัดอยู่ในกลุ่มที่มีพนื ้ ฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู พิจารณาว่าเป็ นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถกู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่สร้างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชาระหนีม้ าก
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่เกิดการผิดสัญญาชาระหนีข้ นึ ้ แล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชาระเงินต้นหรือดอกเบีย้ ได้
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนีต้ งั้ แต่อนั ดับ Aa ถึง Caa การกากับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตรา
สารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพสูงที่สดุ ในอันดับนัน้ การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพปานกลางในอันดับนัน้
และการกากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพต่าที่สดุ ในอันดับนัน้
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