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คาเตือน/ข้อแนะนา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ จะขึน้ อยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หาก
ผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปั จจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
กองทุ น นี้ เป็ นกองทุ น รวมหน่ ว ยลงทุ น ประเภท Feeder Fund ที่ เน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหลั ก ใน
ต่ างประเทศเพี ย งกองทุ น เดีย ว คื อ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุ น หลั ก ) ซึ่ งกองทุ น หลั ก จดทะเบี ยนซื้อ ขายใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์แนสแด็ ก (NASDAQ) ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเพี ย งตลาดหลั ก ทรั พ ย์เดี ย ว ดั งนั้ น จึ งมี ค วามเสี่ ย งที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น ความเสี่ยงของชนิดทรัพย์สิน (Asset Class Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่ ว มค้ า
หน่ ว ยลงทุ น จ านวนน้ อ ยราย (Authorised Participant Concentration Risk) ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการกระจุ ก ตั ว
(Concentration Risk) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities
Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk) ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) ความเสี่ย งใน
การบริหาร (Management Risk) ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารเชิงรับ (Passive
Investment Risk) ความเสี่ยงด้าน Tracking Error (Tracking Error Risk) เป็ นต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดความ
เสี่ยงได้จากหัวข้อ “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง”
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุนต่างประเทศ (กองทุน iShares MSCI ACWI ETF) มีการลงทุนในตราสารใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในสัดส่วน 60.34% ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงิน
ลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะทาให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในประเทศนั้นๆ ก็ควรพิจารณากระจาย
ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย (https://www.blackrock.com)
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อให้มีผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อลด
ต้ น ทุ น ธุ ร กรรม ( Transaction Cost) แต่ จ ะไม่ ล งทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ เก็ ง ก าไร ดั ง นั้ น กองทุ น
จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทาสั ญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยง
ด้ านอั ต ราแลกเปลี่ ย นในส่ ว นที่ ไม่ ได้ ท าการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งไว้ ซึ่ งอาจท าให้ ผู้ ล งทุ น ได้ รั บ ผลขาดทุ น จากอั ต รา
แลกเปลี่ ย นหรื อ ได้ รับ เงิ น คื น ต่ากว่ าเงิ น ลงทุ น เริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุ ร กรรมป้ อ งกัน ความเสี่ ย งด้า นอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
ผู้ ล งทุ น ควรพิ จารณาค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้ จ่ายที่ เรี ย กเก็บ จากกองทุ น รวมและที่ เรี ยกเก็บ จากผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน
เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็ นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทน
ที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน
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• เนื่องจากกองทุน มีการลงทุน ในต่ างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาการของกองทุ นหลักที่ก องทุน ไปลงทุ น อาจจะไม่ต รงกั บ
วั น หยุ ด ท าการของประเทศไทย จึ งอาจส่ งผลกระทบต่อ การส่ งค าสั่งซื้อ /ขายคื น /สั บ เปลี่ย นหน่ วยลงทุน และ/หรือ
ระยะเวลาในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
• การลงทุนมีความเสี่ย ง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้ าเงื่อ นไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัด สิ น ใจ
ลงทุน
• ผู้ลงทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนี้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาคา
เตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุน
• ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรื อตัวแปรของสัญญาซื้อ ขาย
ล่ ว งหน้ านั้ น ไม่ ใช่ สิ่ งเดี ย วกับ ทรั พย์สิ น ที่ต้ อ งการลดความเสี่ ย ง บริ ษั ท จั ด การจะใช้ ข้ อ มู ลในอดี ตในการคานวณค่า
สัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรื อตัว
แปรที่สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็ นไป
ตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• ในกรณี ที่ มีเหตุ ก ารณ์ไม่ ป กติ ผู้ ลงทุ น อาจได้ รั บ ช าระเงิ น ค่ าขายคื น หน่ วยลงทุ น ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ กาหนดไว้ใน
หนังสือชีช้ วน
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund)
ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุ น รวม
ปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรณีเป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
• ผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
(ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนหรือการซือ้ และ
หรือขายคืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
หากการลงทุนและหรือการซื้อขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้อง
ชาระคืนภาษีและหรือมีเบีย้ ปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพัน
ในการชดเชยค่าภาษีที่ผู้ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบีย้ ปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ลงทุน
• ผู้ ล งทุ น ต้ อ งลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ การออมอย่ างต่อ เนื่อ งระยะยาวตามที่ กฎหมายที่ เกี่ยวข้ อ งและประมวล
รัษฎากรกาหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้
ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้อง
คืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและ
หรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลา และหาก
การชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินเพิ่มและ/หรือ เบี้ย
ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับและภาระภาษีที่อาจเกิดขึน้ เมื่อไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะเป็ นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด
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• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
• ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ น
การชั่ ว คราวหรื อ ถาวร หากสิ ท ธิ ป ระโยชน์ทางภาษี ข องการลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ดเพื่ อ การออมหมดสิ้น ไปหรือ
เปลี่ ย นแปลงไป และ/หรื อ เงื่ อ นไขการลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ การออมเพื่ อ ให้ ไ ด้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิ ดรั บค าสั่ง ซื้อ /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน
รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• บริ ษั ท จั ด การอาจลงทุ น ในหลั กทรั พ ย์ห รื อ ทรั พ ย์สิน อื่ นเพื่ อ บริ ษัท จั ดการ เช่ น เดี ย วกั น กับ ที่ บ ริ ษัท จั ดการลงทุ นใน
หลั ก ทรั พ ย์ห รื อ ทรั พ ย์สิ น อื่ น เพื่ อ กองทุ น รวม โดยบริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี ร ะบบงานที่ ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ทีมสนั บสนุ น
การตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 0-2305-9855
• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการ
ลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ า ผู้ขายหน่วยลงทุ น เป็ นบุค คลที่ ได้รั บ ความเห็ นชอบจากส านัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาตัวของบุคคลดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
• ในกรณี ที่ ผู้ ล งทุ น ต้ อ งการทราบข้ อ มู ล เพิ่ มเติ ม ผู้ ล งทุ น สามารถขอหนั งสื อ ชี้ ช วนส่ ว นข้ อ มู ล โครงการได้ ที่ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อ มู ล ในหนั งสื อชี้ชวนให้ เข้ าใจก่ อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้ อ มูล เพื่ อ ใช้ อ้ างอิ ง ใน
อนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือ ผู้ ข าย
หน่วยลงทุน
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิท ธิออกเสียงและดาเนินการใช้สิทธิอ อกเสียงได้ที่บริษัท จัดการ โดยวิธีที่
บริษัทจัดการเปิ ดเผยไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• กองทุ น รวมอาจมี ก ารกระจุ กตัวของการถื อ หน่ วยลงทุน จากบุ ค คลหรือ กลุ่มบุ ค คลใดที่ ถือ หน่ว ยลงทุ นเกิ น 1 ใน 3
โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ https://am.kkpfg.com
• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิ ดเคเคพี พาส
ซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และ
ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
• ในกรณีที่ กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ ไม่สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงาน
กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาสั่งไว้
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• การพิ จ ารณาร่ า งหนั ง สื อ ชี้ ช วนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิ ไ ด้ เ ป็ นการแสดงว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ รั บ รองถึ งความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั งสื อ ชี้ช วนของกองทุ น หรื อ ได้ ป ระกั น ราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุด
รับคาสั่งดังกล่าวได้
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุ ญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าใน
ความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รั บเปิ ด
บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุน ไว้กับ
บริ ษั ท จั ด การก่ อ นหน้ าวั น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การไม่ รั บ เปิ ดบั ญชี ก องทุ น เพิ่ ม เติ ม สามารถท าธุ ร กรรมกั บบริ ษั ท จั ด การได้
ตามปกติ
• บริษัทจัดการและหรื อผู้ สนั บสนุ นการขาย และรับซื้อคื น หน่ วยลงทุน ที่ บริ ษัท จัดการแต่ งตั้ ง อาจพิจารณาขอข้ อ มู ล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคา
จากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานทีมีอานาจกาหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว
ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อ ง
และหรือแนวปฏิ บัติภ ายในของ บลจ.เกียรตินาคินภัท ร หรือของหน่วยงาน/องค์กรที่ เกี่ยวข้ องกั บกองทุน หลัก หรือ
เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่ มีอ านาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) แล
การพิสูจน์ทราบลูกค้ า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) แล การพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการ
และหรือผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอก
เงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จาเป็ นต้องดาเนินการตามกฎหมาย
ครอบคลุ มทั้ งการเปิ ดบั ญชี เพื่ อ ใช้ บ ริ ก ารใหม่ การท าธุ ร กรรมของลู ก ค้ าเดิ ม และการทบทวนข้ อ มู ล ลู ก ค้าให้ เป็ น
ปั จจุบันเป็ นระยะ ๆ รวมทั้งการดาเนินการอื่นๆ ตามทีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกาหนดแนวทาง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน ของ
กองทุ น ที่ ต นถื อ ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ มีก ารแบ่ งชนิด ของหน่ว ยลงทุน สิ ท ธิ ในการได้ รับ ประโยชน์ต อบแทนหรือ การคื น
เงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ 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 ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็ นชนิดต่าง ๆ จะเป็ นไปตามที่ส านัก งาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้ อ งประกาศกาหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ มการ
ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ อ าจมี ค วามต้ อ งการลงทุ น ที่ แตกต่ างกั น ในรายละเอี ย ด โดยบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง
รายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของ
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่ เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัด การ
และ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่สานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
• บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซื้อ คืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจ
ได้รับเงินคืนมากกว่ าหรือน้ อยกว่ ามู ลค่ าเบี้ย ประกันส่ว นที่ จัดสรรเข้ากองทุน รวม และอาจได้รับชาระเงิ นค่ าขายคื น
หน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
• กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ซึ่งผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ไม่ได้ขนึ้ อยู่กับฐานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ รวมถึง บริษัทประกัน
ชีวิตและบริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์
• เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีข้อกาหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ต่างๆ แตกต่างไปจาก
การซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ผู้ลงทุนจึงต้อง
ศึ ก ษารายละเอี ย ดของกรมธรรม์ป ระกั น ชี วิ ต ควบการลงทุ น นั้ น ให้ เข้ าใจก่ อ นตั ด สิ น ใจ โดยสามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ
รายละเอี ย ดเงื่ อนไขของกรมธรรม์ คู่ มือ ผู้ เอาประกัน ภั ย หรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ ใช้ ในการเสนอขายกรมธรรม์ ข้ อ มู ล
ผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หนังสือชีช้ วนของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่
ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
• เงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตส่วนที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุน ของ
กองทุ น นั้ น ๆ โดยกองทุ น รวมไม่ ได้ค้าประกัน ทั้ งเงิ นลงทุ น และผลตอบแทนให้ กั บ ผู้ล งทุน /ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ที่ ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในทุกกรณี เงินค่าเบีย้ ประกันชีวิตส่วนที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมอาจอาจมีมูล ค่า
เปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึ้น หรื อลดลงเปลี่ยนแปลงตามผลการด าเนิ น งานของกองทุนรวมที่ผู้ล งทุ น/ผู้ ถือ หน่ว ยลงทุ น ที่ ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลือกลงทุน โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซอื้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
อาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
• ผลตอบแทนและผลการด าเนิน งานจากการซื้อกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิตควบการลงทุ น อาจมีความแตกต่ างกั บการซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น นี้ เพี ย งอย่ างเดี ย ว อั น เนื่ อ งมาจากการคิ ด ค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนี ย มที่ แตกต่ างกั น หรื อ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด
• หากผู้ลงทุน/ผู้ ถือ หน่วยลงทุ นที่ ซื้อกรมธรรม์ประกัน ชีวิต ควบการลงทุน มี เรื่ อ งต้อ งการร้อ งเรีย น ต้องแจ้งต่อ บริ ษั ท
ประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงานที่มีอานาจ
กาหนด
• ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยที่ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ซื้อกรมธรรม์ป ระกันชีวิต ควบการลงทุน บริษัทจัดการจะ
จัดส่งประเด็นในการขอมติและรายละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอา
ประกั น ภั ย ที่ เป็ นผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ซื้อ กรมธรรม์ป ระกั น ชี วิ ต ควบการลงทุ น และหลั งจากที่ บ ริ ษั ท ประกั น ชี วิตได้
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รวบรวมมติของผู้เอาประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดการทราบภายในระยะเวลา
ตามที่ตกลงกัน
• ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรู ปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดย
ติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ป ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีข้ อกาหนด และวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
• กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน
5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูล ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะใน
ทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก ากั บตลาดทุ น และ/หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ประกาศก าหนด หรื อ ที่ เห็ น ชอบให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ประเภทและนโยบายการลงทุน
ชื่อกองทุน
ประเภทโครงการ

อายุโครงการ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
จานวนเงินทุนของโครงการ
จานวนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ แต่ละครั้ง

มูลค่าขั้นต่าของการขายคืนแต่ละครั้ง
จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า

กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์
KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND-HEDGED (KKP PGE-H FUND)
- กองทุนเปิ ดเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (Retail Fund)
- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวม Feeder Fund
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
ไม่กาหนดอายุโครงการ
ไม่มี
3,000 ล้านบาท
300 ล้านหน่วย
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 1,000 บาท
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 1,000 บาท
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 100 บาท
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
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จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ต่า

วันที่ได้รับอนุ มัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 10 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กาหนด
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 10 หน่วย
หน่วยลงทุนชนิด M : ไม่กาหนด
6 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
1. กองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ ขายใน ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพี ยงตลาดหลักทรัพ ย์เ ดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุ นหลักโดยเฉลี่ ยในรอบปี บัญชีไ ม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 80 ของมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวม เพื่อเป็ นทางเลือกในการลงทุน ระยะยาวของผู้ลงทุน ที่ต้องการกระจายการลง ทุน ไปลงทุน ในตราสารทุ น
ต่างประเทศ
2. สาหรับเงินลงทุน ส่ วนที่เหลื อ กองทุนอาจพิจ ารณาลงทุน ในตราสารหนี ้ ตราสารกึ่ง หนี ้กึ่งทุน ตราสาร ทางการเงิน และ/หรือเงิ น ฝาก
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี ้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ้
ที่ มี อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ า กว่ า ที่ ก ว่ า อัน ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Non-Investment Grade) หรื อ ที่ ไ ม่ มี การจัดอัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Unrated Bond) และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้น ในกรณี ดังต่อไปนี ้
1) ในวันที่ลงทุนหรือ ได้มา ตราสารหนีน้ ั้นได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อ ถืออยู่ ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อ
มาตราสารหนีด้ งั กล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)
2) ในวันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารทุนดังกล่ าวไม่ ไ ด้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
ทั้งนี ้ หากเกิดเหตุตามข้อ 1 และ 2 กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี ้ และตราสารทุนดังกล่าวอยู่ โดยจะดารงสัดส่วนให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่เกิน ร้อ ย
ละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี ้ กองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี ้
(1) กองทุนรวมอื่นที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กองทุนรวมที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1)
ในกรณีที่มี การลงทุน ในกองทุน รวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ ให้กองทุ น รวม
ปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดาเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจากัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทาง
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ลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ่ง หนึ่ง
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ
ทั้งนี ้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
4. ในสภาวการณ์ป กติ กองทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ซึ่ ง สัญญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า (Derivatives) เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง (Hedging)
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด
โดยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกัน
ความเสี่ ยงไว้ ซึ่ ง อาจท าให้ ผู้ ลงทุ น ได้รับ ผลขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ยนหรื อ ได้รั บ เงิ น คื น ต่ า กว่ า เงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรกได้ นอกจากนี ้
การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนดังกล่า วอาจมีตน้ ทุ น ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้น ทุ น
ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า งไรก็ ต าม กรณี มี เ หตุ ก ารณ์อื่ น ใดที่ เ กิ ด จากสาเหตุ ห รื อ ปั จ จั ยภายนอกที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ หรื อ ในกรณี ที่ ต ลาด
มีความผิดปกติ กองทุนอาจดารงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
เป็ นการชั่วคราวได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio
management)
ส่วนกองทุน iShares MSCI ACWI ETF อาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อให้มีผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนีอา้ งอิง หรือเพื่อลดต้นทุน
ธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเก็งกาไร
5. กองทุนนีจ้ ะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
6. กองทุนอาจทาธุรกรรมการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ
ตามที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. ข้อมูลกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก)
จากแหล่งข้อมูล: iShares MSCI ACWI ETF, Prospectus dated November, 2018
ข้อมูลกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุนรวมใน
ต่างประเทศ
CUSIP
วัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุน

iShares MSCI ACWI ETF
464288257
วัตถุประสงค์การลงทุน
iShares MSCI ACWI ETF มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI ซึ่ง
ประกอบไปด้วยตราสารทุนหรือหุ้นที่มีมูลค่ าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง (large and mid-capitalization)
ของประเทศพัฒนาแล้ว (developed market) และประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging market)
นโยบายการลงทุน
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของดัชนี MSCI ACWI ซึ่ง
มี วิ ธี การคานวณดัช นี จ ากมูลค่ า หลักทรัพ ย์ตามราคาตลาดรวมที่ มี การปรับ ค่ า Free Float (หุ้น ของบริ ษั ท จด
ทะเบียนที่ผู้ลงทุน สามารถซือ้ ขายได้โ ดยเสรี) (free float-adjusted market capitalization index) โดยสะท้อ น
อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ ( emerging
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ประเภทกองทุน
วันที่จดทะเบียน
จัดตัง้ กองทุน
ประเทศที่จดทะเบียน
จัดตัง้
บริษัทจัดการ
(Investment Adviser)
อายุโครงการ
ดัชนีชวี ้ ดั
(Benchmark)

market) ซึ่งดัชนีอา้ งอิงดังกล่าวอาจประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง (large and midcapitalization)
กองทุ น หลักใช้กลยุ ท ธ์การลงทุ น แบบเชิ ง รับ (passive หรื อ indexing approach) เพื่ อ ให้ไ ด้ผลตอบแทนตาม
วัตถุประสงค์การลงทุน โดยไม่ได้ม่งุ หวังที่จะเอาชนะดัชนีอ้า งอิงและจะไม่ป รับสถานะการลงทุนให้เป็ นเชิ ง รับ
(defensive positions)ในสภาวะตลาดขาลงหรือตลาดมีระดับราคาสูงเกินปั จจัยพืน้ ฐาน
ดังนัน้ กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวจึงอาจไม่ได้ทาให้กองทุนหลักเอาชนะดัชนีอา้ งอิง แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็ นการ
ลดความเสี่ยงของการบริหารจัดการเชิงรุ ก เช่น ความผิดพลาดในการเลือกหุ้นรายตัว ทัง้ นี ้ กลยุทธ์การลงทุนนี ้ม่งุ
หมายที่จะทาให้มีตน้ ทุนต่าและและมีผลการดาเนินงานหลังหักภาษี ดีกว่า โดยการทาให้การหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุน(portfolio turnover) อยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีการบริหารจัดการเชิงรุ ก
กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยเลือกลงทุนในหุน้ ที่เป็ นตัวแทนขององค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงเพื่อสะท้อน
การลงทุนให้เหมือนดัชนีอ้างอิง(representative sampling) โดยการพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น คุณลักษณะ
ด้านการลงทุน (investment characteristics) เช่น มูลค่าหลักทรัพ ย์ตามราคาตลาด สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม
คุณลักษณะด้านปั จจัยพืน้ ฐาน (fundamental characteristics) เช่น อัตราผลตอบแทน และคุณลักษณะด้า น
สภาพคล่อง เป็ นต้น
ดังนัน้ กองทุนหลักอาจลงทุน หรือไม่ได้ลงทุนในหุน้ ทัง้ หมดที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีอา้ งอิงหรือไม่ก็ได้
กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในหุน้ ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี รวมถึง
การลงทุนอื่นที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่เหมือนกับหุ้นที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี เช่น ใบสาคัญแสดงสิท ธิ ใ น
หลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกินร้อ ยละ 10 ของ
ทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในสัญญา futures options swaps เงินสด ตราสารเทียบเท่าเงินสด (ซึ่งรวมถึงกองทุน
รวมตลาดเงินที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisor หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) รวมถึง ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้
เป็ นองค์ประกอบของดัชนีอา้ งอิง โดยกองทุนหลักมุ่งที่จะสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของ
ดัชนีอา้ งอิง ก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
กองทุนหลักอาจทาธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 1/3 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก(รวมหลักประกัน)
ดัชนีอ้างอิงที่ใช้ของกองทุนหลักจัดท าโดย MSCI Inc. ซึ่งเป็ นอิสระจากกองทุน หลั กและบริษั ทจัดการผู้บ ริ ห าร
กองทุนหลัก ทั้งนี ้ MSCI Inc. เป็ นผู้พิจารณาองค์ป ระกอบและสัดส่วนการลงทุ นในหุ้นของดัชนี อ้างอิง รวมถึ ง
เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับมูลค่าตามราคาตลาดของดัชนีอา้ งอิงดังกล่าว
กองทุนรวมตราสารทุน ประเภท exchange-traded fund (ETF)
26 มีนาคม 2551
สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)
BlackRock Fund Advisors
ไม่กาหนด
MSCI ACWI Index (Bloomberg Index Ticker: NDUEACWF)
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วันทาการซือ้ ขาย
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
(Custodian)
ผูส้ อบบัญชีกองทุน
ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายของกองทุน
หลัก

ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุนหลัก
State Street Bank and Trust Company (“State Street”)
PricewaterhouseCoopers LLP
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : ประมาณ 0.32%
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses) : ประมาณ 0.01%
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (Total Annual Fund Operating Expenses) : ประมาณ 0.33%

รายละเอียดของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF แปลมาจากหนังสือชีช้ วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณี ที่ มี
ความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์ ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลัก
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.blackrock.com
8. ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่า ไม่ มีนัยสาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะแก้ไ ข
เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้อ งกั บการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือ ว่า ได้ไ ด้รับมติ จาก ผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว และจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
9. ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนัน้ ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่ว ย
ลงทุ น (Class) หรื อ กองทุ น หลักที่ กองทุ น ลงทุ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดจนอาจส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี นั ย สาคั ญ เช่ น เงื่ อ นไข
การลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็ นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุ การณ์ต่า งๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิ จ
มีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็ นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่ น
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้
หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลัก
ต่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนยั สาคัญหรือติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทน
ของกองทุนหลักต่า กว่ าตัวชี ้วัด (Benchmark) (ถ้ามี) อย่างมีนัยสาคัญ หรือการลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เป็ นไปตามหนัง สือ ชีช้ วนหรื อ
โครงการ หรือทาให้กองทุนนีไ้ ม่สามารถปฏิบัติให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หรือเมื่อกองทุนหลักกระทา
ความผิ ด ร้า ยแรงตามความเห็ น ของหน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลกองทุ น ต่ า งประเทศหรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บที่ อ าจส่ ง ผล
ต่ อ การด าเนิ น การของกองทุ น ในฐานะผู้ ล งทุ น หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริ ห ารของกองทุ น หลั ก และ/หรื อ ในกรณี ที่ ก องทุ น หลัก
ได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class)
และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี่ ยนแปลงสกุ ลเงิน ลงทุนเป็ น สกุ ลเงินอื่น ใด และ/หรือ ดาเนินการเลิกกองทุ น โดยถือว่าได้รับ มติ
เห็นชอบจากจากผู้ถือหน่ว ยลงทุนแล้ว ทั้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงดัง กล่ าวจะไม่ขัดกับ วัตถุประสงค์แ ละนโยบายการลงทุ นของกองทุน และ
คานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนินการเปลี่ยนกองทุนหลัก
ข้า งต้น อาจส่ ง ผลให้ก องทุ น มี การลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ซึ่ ง หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ต่ า งประเทศในขณ ะนั้ น มากกว่ า 1 กองทุ น นอกจากนี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ ยนแปลงการซือ้ ขายหน่ ว ยลงทุ นของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF เป็ นตลาดหลักทรั พ ย์อื่ น
ในภายหลังได้โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หากมีการดาเนินการตามเหตุการณ์ข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
10. ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟี ดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนอื่นใดตั้งแต่ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนแล้วมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
ให้สานักงานและผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
(2) ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ป รากฏ
เหตุ
(3) รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุน รวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่ สนใจจะลงทุนรับรู แ้ ละเข้า ใจเกี่ ยวกั บ
สถานะของกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย โดยระยะเวลาการดาเนินการตาม
(2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
11. ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศอาจไม่นับ
ช่วงระยะเวลาดังนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ
10.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
10.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
10.3 ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคาสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
12. ในกรณีที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือประกาศอื่นใดที่ กระทบกับนโยบายการลงทุน
ของกองทุ น นีใ้ นภายหลัง บริ ษั ท จัดการจะดาเนิ นการปรับนโยบายการลงทุน ดังกล่ า วเพื่ อให้เ ป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผูถ้ ือหน่วยแล้ว
13. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุน รวมในอนาคตเป็ นกองทุน รวมหน่วยลงทุ น ( Fund of
Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวม ฟี ดเดอร์
(Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุ น
โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผู้ถือหน่ว ยลงทุ น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดัง กล่ าวที่ สานักงานของบริษัท จัดการ หรือสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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การป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุ น นี ้จ ะเข้า ท าสัญญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า (Derivatives) เพื่ อ ลดความเสี่ ยง (Hedging) ด้า นอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ
โดยกองทุนจะทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทัง้ หมด โดยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
เงินลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน้ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทาให้
ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี ้ การทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ โดยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ดังกล่าว จะเป็ นสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่ซอื ้ ขายนอกศูนย์ซอื ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Over-the-Counter derivatives)
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
ผูล้ งทุนจะมีโอกาสที่จะได้รบั กาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ (ส่วนเกินทุน) หากผูถ้ ือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สงู กว่า ราคา
ที่ซอื ้ หน่วยลงทุน

คาถามและคาตอบเกีย่ วกับกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
▪ การกาหนดประเภทของผู้ลงทุน
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป
▪ การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็ น 4 ชนิด ดังนี ้
หน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

คาอธิบายเพิ่มเติม

1. ชนิดทั่วไป

KKP PGE-H

สาหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะ
ประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต

2. ชนิด F

KKP PGE-H-F

สาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือผูล้ งทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะ
ประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต

3. ชนิดเพื่อการออม

KKP PGE-H-SSF

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

4. ชนิด M

KKP PGE-H-M

สาหรับผู้ลงทุ นที่มี บัญชีซื ้อขายสับเปลี่ ยนหน่ว ยลงทุ นกับ ผู้สนับ สนุ น การ
ขายหรือรับซือ้ คืนที่บริษัทจัดการอนุญาต ซึ่งให้บริการกาหนดแผนจัดสรร
การลงทุนและ/หรือกาหนดกลยุทธ์การลงทุน และ/หรือผูล้ งทุนประเภทอื่นที่
บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต

(เปิ ดให้บริการตัง้ แต่
วันที่ 16 ธันวาคม
2565 เป็ นต้นไป)
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รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม เป็ นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลง
ไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใด
เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
และ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้มีขอ้ ความ
ดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
รวมทัง้ ขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิ ดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลังได้ โดยจะปฏิบัติ
ตามแนวทางที่สานักงาน กลต.กาหนด
วิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทาให้การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ ละ
ชนิดหน่วยลงทุน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคานวณมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปั นส่วนให้กับหน่วยลงทุน แต่
ละชนิด โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า หลังจากการปรับปรุ งรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด (เช่น รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น) และคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนี ยม
และมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทงั้ หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คานวณ จะต้องมีมลู ค่าไม่ต่ากว่าศูนย์ การปั นส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไป
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ผู้ ล งทุ น สามารถดู ร ายละเอี ยดวิ ธี การค านวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ แ ยกตามรายชนิ ดของหน่ ว ยลงทุ น ได้ที่ เ ว็ บ ไซต์ข อง บลจ.
https://am.kkpfg.com
2. กองทุนรวมนี้มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
▪ กองทุ น นี ้มี จ านวนเงิ นทุ นโครงการเท่า กั บ 3,000 ล้า นบาท บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิ ทธิ ใ นการพิจ ารณาเพิ่ม จ านวนเงิ นทุนของ
โครงการ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการดาเนินการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
▪

กองทุนนีม้ ีระดับความเสี่ยงในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เป็ นทางเลือกสาหรับ ผู้ลงทุน ที่ตอ้ งการกระจายเงิน ลงทุ นไปลงทุนในกองทุ น
ตราสารทุน/หุ้นต่างประเทศที่สามารถลงทุนได้ท่ วั โลก โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนเปิ ด เคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้
เฮดจ์ เพื่อเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการ
ลงทุนของผูล้ งทุน โดยผูล้ งทุนต้องมีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนีแ้ ละกองทุนหลักได้
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▪

ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนีแ้ บบระยะยาว โดยสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุน
ได้ทั้ง ในระยะสั้น และระยะยาว โดยผู้ลงทุ น สามารถซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ทุ ก วัน ท าการ และสามารถขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ได้
เมื่อพิจารณาแล้วผลตอบแทนเป็ นที่พอใจหรือเป็ นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF)
▪

ผู้ลงทุ น ที่ ลงทุ น ในหน่ว ยลงทุน ชนิดเพื่ อการออม (KKP PGE-H-SSF) ต้อ งสามารถรับ ความเสี่ ยงจากการลงทุ นในตราสารทุน
รวมถึงความผัน ผวนของมูลค่า หน่ ว ยลงทุน ได้ และต้องลงทุน ต่ อเนื่ อ งระยะยาวตามที่ กฎหมายที่เ กี่ ยวข้ อ งและ/หรื อประมวล
รัษฎากรกาหนด ซึ่งผูล้ งทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษี อากร ผูล้ งทุนของ
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์
ทางภาษีที่เคยได้รบั ภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนัน้ จะต้องชาระเงินเพิ่มและหรือเบีย้ ปรับตามประมวล
รัษฎากร (ถ้ามี)

4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?
▪

ผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ จะขึน้ อยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนัน้ หากผลตอบแทน
ของกองทุนหลักได้รบั ผลกระทบในทางลบจากปั จจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุน
นี ้ ผูล้ งทุนอาจมีโอกาสได้รบั เงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

▪

เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย

▪

กองทุ น หลั ก อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า ( derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการลงทุ น ดั ง นั้ น กองทุ น
จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง ผูล้ งทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน
ในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และควรคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และ
ผูล้ งทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้

▪

กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น ความเสี่ยงของ
ชนิ ดทรัพ ย์สิน (Asset Class Risk) ความเสี่ ยงที่ เ กิ ดจากการมี ผู้ร่ว มค้า หน่ ว ยลงทุ น จ านวนน้อ ยราย (Authorised Participant
Concentration Risk) ความเสี่ ยงที่เ กิ ดจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) ความเสี่ยงด้า นอัตราแลกเปลี่ ยน (Currency
Risk) ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk) ความเสี่ยงของ
ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) ความเสี่ยงในการบริหาร (Management Risk) ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) ความเสี่ยง
ที่เกิดจากการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Risk) ความเสี่ยงด้าน Tracking Error (Tracking Error Risk) เป็ นต้น ผู้ลงทุน
โปรดศึกษารายละเอียดความเสี่ยงได้จากหัวข้อ “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

▪

กองทุ น เปิ ด เคเคพี พาสซี ฟ โกลบอล อิ ควิ ตี้ เฮดจ์จ ะลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ซึ่ ง สัญญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า เพื่อ ป้ องกั น ความเสี่ ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศด้า นอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ โดยกองทุ น จะท าสัญญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า
เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุน
จึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่ว นที่ไ ม่ได้ทาการป้อ งกัน ความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทาให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุ น จาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี ้ การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกล่าวอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
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▪

ผูล้ งทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็ นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผลู้ งทุนจะได้รับ ดังนัน้ ผูล้ งทุน
ควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

▪

เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทาการ
ของประเทศไทย จึงอาจส่ง ผลกระทบต่อ การส่ง คาสั่ง ซือ้ /ขายคื น/สับเปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการช าระเงิ น
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วย/ผู้ลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF)
▪

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF) ต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ประมวลรัษฎากรกาหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือ
นาไปเป็ นประกันได้ ทัง้ นีต้ ามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด

▪

ผูล้ งทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายภาษี อากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การลงทุนและจะต้องคืน สิทธิ ป ระโยชน์ทางภาษี ที่ เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่ กฎหมายที่เ กี่ยวข้อ งกาหนด มิฉะนั้นจะต้อ ง
ชาระเงินเพิ่มและหรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

5. กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนรวมนี้ลงทุน มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ ผลการดาเนินงาน และ
ความผันผวนของผลการดาเนินงานเป็ นอย่างไร
5.1 ข้อมูลกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก)
กองทุนนีเ้ น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก)
โดยผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในส่วนนโยบายการลงทุน
5.2 ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญของกองทุนหลัก
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น
1) ความเสี่ยงของชนิดทรั พย์สิน (Asset Class Risk): หลักทรัพย์และทรัพ ย์สินอื่นที่เป็ นส่ วนประกอบของดัชนี ชีว้ ัด (Underlying
index) หรือเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน อาจมีผลการดาเนินงานโดยเปรียบเทียบต่ากว่าตลาดหรือต่ากว่า asset classes อื่น ๆ
2) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจานวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk) :
ตามโครงสร้า งของกองทุ น ETF ผู้ร่ว มค้า หน่ ว ยลงทุ น (Authorised Participant) เท่ า นั้น ที่ จ ะเป็ น ผู้ติดต่ อ กองทุ น เพื่ อ ท ารายการซื ้อ
(creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF กองทุนจะมีจานวน Authorised Participant จากัด ในกรณีที่ Authorised
Participant เลิ ก ท าธุ รกิ จ นี ้ หรื อ ไม่ สามารถดาเนิน การ ซื ้อ (creation) ขาย (redemption) หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุน ETF ได้ โดยไม่มี
Authorised Participant รายอื่นเข้ามาดาเนินการทดแทน หน่วยลงทุนของกองทุน ETF นั้น อาจมีโอกาสที่จะซือ้ ขายในราคาที่สูงกว่า
หรื อ ต่ า กว่ า NAV ได้ อี กทั้ง อาจมี โ อกาสที่ จ ะต้อ งหยุ ดท าการซื ้อ ขาย หรื อ ออกจากตลาดไป(delisting) ความเสี่ ยงที่ เ กิ ดจากการมี
Authorised Participant จานวนน้อยราย อาจสูงขึน้ หากเป็ นกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นที่ผู้ออกไม่ใช่ บริษั ทของสหรัฐฯ หรือลงทุ น ใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีปริมาณซือ้ ขายต่า
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3) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ ที่จะขาดทุน ในกรณีที่กองทุนมีการ
ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลายหลักทรัพย์ มีการกระจุกตัวด้านประเทศ/ภูมิภาค/ตลาด/อุตสาหกรรม/กลุ่ม
ธุรกิจหรือชนิดของทรัพ ย์สิน (asset class) ที่ไปลงทุน ซึ่งรวมถึงกรณีที่ ปัจ จัยลบต่ าง ๆ มีส่งผลลบต่ อ ผลการดาเนินงานของกองทุ น
มากกว่าตลาดโดยรวม
4) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk): มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนแสดงในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (U.S.
Dollars) NAV ของกองทุนอาจปรับลดลง หากเกิดกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในรูปสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินดอลล่าร์สหรัฐ มีค่าเงินอ่อน
ค่าลง (depreciate) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือกรณีที่เงินสกุลเหล่านั้นมีความล่าช้าหรือมีข้อจากัดในการโอนเงินกลับ
เงินสกุลต่าง ๆ อาจมีความผันผวนในระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งอาจส่ง ผลให้
NAV ของกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถรู ล้ ่วงหน้าได้
5) ความเสี่ ย งจากปั ญหาความปลอดภั ย ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต (Cyber Security Risk) : ความผิ ดพลาดหรื อ ปั ญ หาของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic system) ของกองทุน ที่ปรึกษากองทุน ตัวแทนขายหน่วยลงทุน ผูใ้ ห้บริการอื่น ๆ ผูผ้ ลิตดัชนีชวี ้ ดั ผูด้ ูแลสภาพ
คล่องการซือ้ ขาย ผูร้ ่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) ผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน อาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่า ง
รุ นแรง (disruptions) และส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการทางานของกองทุน และอาจทาให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่
เป็ นตัวเงินต่อกองทุนและผู้ลงทุนได้ แม้ว่ากองทุนจะมีแผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเสี่ยงสาหรับกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือ
ปั ญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว แต่แผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเสี่ยงก็ยงั มีขอ้ จากัด นอกจากนี ้ กองทุนยังไม่สามารถ
ควบคุมฉุกเฉินและระบบการบริหารความเสี่ยงของผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ดูแลสภาพคล่องการซือ้ ขาย ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ( Authorised
Participant) หรือผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ได้
6) ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk) : ตราสารทุนมีความเสี่ยงที่มูลค่าจะของตราสารจะเปลี่ยนแปลง และมีความ
ผันผวนมากกว่า ตราสารอื่น ๆ ดัชนีชีว้ ัดที่เป็ น underlying index จะประกอบไปด้วยหุ้น สามัญ ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่ าหุ้นบุ ริ ม สิ ท ธิ
(preferred stock) และตราสารหนี ้ เนื่องจากในกรณีที่ผอู้ อกหลักทรัพย์ลม้ ละลาย ผูถ้ ือหุน้ สามัญจะมีสิทธิเรียกร้องเป็ นรองจากตราสาร
หนีแ้ ละหุน้ บุริมสิทธิ
7) ความเสี่ ย งของภาคธุ ร กิ จการเงิ น (Financial Sector Risk) : ผลการดาเนิ น งานของบริ ษัท ในภาคธุรกิ จ การเงิ น อาจจะได้รั บ
ผลกระทบทางลบจากหลาย ๆ ปั จจัยเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบีย้ การลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (credit ratings downgrades) และการลดลงของสภาพคล่องในตลาดทุน รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงใน
ข้อกาหนดด้านเงิน ทุน (capital requirements) และกฎระเบียบข้อบัง คับที่ ไม่ สามารถคาดการณ์ได้ และในช่วงหลายปี ที่ ผ่านมาภั ย
คุ กคามทางไซเบอร์ (cyber attack) และความผิ ดปกติ แ ละล้ม เหลวด้า นเทคโนโลยี (technology malfunctions and failures) ที่ มี
มากขึน้ ในปั จจุบนั ได้ส่งผลทางลบแก่ภาคธุรกิจนี ้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนด้วย
8) ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ (Geographic Risk) : กรณีเกิดภัยทางธรรมชาติขนึ ้ ในภูมิภาคที่กองทุนลงทุนอาจส่งผลทางลบต่อ ระบบ
เศรษฐกิจหรือการดาเนินธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคนัน้ ๆ และอาจส่งผลทางลบต่อการลงทุนของกองทุนในภูมิภาคดังกล่าว
9) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk) : ความเสี่ยงที่กองทุนอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยการ
แทรกแซงในตลาด (Market disruptions) และข้อจากัดด้านกฎระเบียบ (regulatory restrictions) อาจส่งผลทางลบต่อการที่กองทุ น จะ
สามารถปรับฐานะการลงทุน (exposure) ให้เป็ นไปตามดัชนีอา้ งอิง (underlying index) นอกจากนัน้ ข้อมูลดัชนี การคานวณดัชนี หรือ
การสร้างดัชนีอา้ งอิง (underlying index) อาจมีความผิดพลาดเกิดขึน้ ได้ และอาจไม่สามารถถูกระบุหรือแก้ไขได้โดยผูจ้ ดั ทาดัชนี (index
provider) ณ ขณะนัน้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนและผู้ลงทุน
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10) ความเสี่ยงของภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Sector Risk) : บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มักเผชิญกับการแข่งขันที่สูงและการที่ผลิตภัณฑ์ลา้ สมัยอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ ต้องมีการพึ่งพาการคุม้ ครองสิทธิของทรัพย์สินทางปั ญญา
(Intellectual Property Rights) เป็ นอย่างมากซึ่งอาจทาให้ได้รบั ผลกระทบทางลบจากการสูญเสียหรือด้อยค่าลงของสิทธิดงั กล่าว
11) ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) : ผลการดาเนินงานของกองทุนขึน้ กับผลการดาเนินงานของหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุน การเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงิน หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ อาจมีผลให้มลู ค่าของหลักทรัพย์ลดลงได้
12) ความเสี่ยงของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Large-Capitalization Companies Risk) : บริษัทที่มีมลู ค่าตามราคาตลาด
สู ง อาจสามารถปรั บ ตั ว ไปตามการเปลี่ ย นแปลงของสภาวะตลาดได้น้อ ยกว่ า อี ก ทั้ ง อา จจะมี ข้อ จ ากั ด ในศั กยภาพการเติ บ โต
เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีมลู ค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า
13) ความเสี่ยงในการบริหาร (Management Risk) : กองทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนเหมือน underlying index ทุกประการ จึงมีความเสี่ยง
ที่เกิดจากกลยุทธ์การบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนของ กองทุนนั้น ๆ ซึ่งอาจมีผลให้ผลการดาเนินงานของกองทุน ไม่เป็ น ตามที่
คาดหวัง
14) ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) : กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในระยะสัน้ เมื่อตลาดมีการปรับตัว หรือ
ระยะยาวในภาวะตลาดขาลง
15) ความเสี่ยงจากตลาดซื้อขาย (Market Trading Risk) : ความเสี่ยงจากการซือ้ ขายในตลาด เช่น ตลาดที่ใช้ซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ไม่เคลื่อนไหวเท่าที่ควร การขาดทุนจากการซือ้ ขายในตลาดรอง (secondary market)
16) ความเสียงจากการปิ ดทาการของตลาดซื้อขาย (National Closed Market Trading Risk) : กรณีที่หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมี
การซือ้ ขายในตลาดต่างประเทศ และตลาดนัน้ อยู่ในช่วงเวลาปิ ดทาการ อาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างราคาปั จจุบนั และราคาที่
กองทุนได้รบั ก่อนตลาดต่างประเทศนัน้ ปิ ดทาการ ซึ่งอาจส่งผลถึงความแตกต่างของ NAV ระหว่างกองทุนนีแ้ ละกองทุน ETF อื่น
17) ความเสี่ยงของหลักทรัพย์อ่นื ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์อเมริกา (Non-U.S. Securities Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสีย
เงินเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดในภูมิภาคนั้น ๆ ที่ส่งผลต่อผูอ้ อกตราสารที่ไม่ใช่หลักทรัพย์อเมริกา
หรือตลาดหลักทรัพย์อเมริกา นอกจากนัน้ ตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ของอเมริกาอาจจะมีการซือ้ ขายน้อยและอาจไม่สามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซือ้ ขายอย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้ยากต่อการสร้างสภาพคล่องในการถือหลักทรัพย์ไ ด้ใ นทัน ที
ณ ขณะนัน้
18) ความเสี่ยงจากการดาเนินงาน (Operational Risk) : กองทุนมีความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จากหลายปั จจัย เช่น ความ
ผิดพลาดที่เกิดจากคน (human error) จากการประมวลผลและการสื่อสาร (processing and communication errors) ความผิดพลาด
จาก Fund’s service providers คู่สัญญา หรือ บุคคลอื่น ๆ ความไม่เพียงพอหรือ ล้มเหลวของระบบ เป็ นต้น โดยกองทุนและบริ ษั ท
จัดการได้ลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานข้างต้นผ่านการควบคุมและกระบวนการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถระบุได้ในทุก ๆ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงไม่สามารถระบุความเสี่ยงที่สาคัญได้อย่างเพียงพอ
19) ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Risk) : กองทุนนีไ้ ม่ได้บริหารแบบเชิงรุ ก (actively managed)
ซึ่งผู้จัดการกองทุน จะไม่ได้พยายามบริหารกองทุนให้ชนะตลาดหรือ ไม่ ได้พ ยายามบริห ารกองทุน ปกป้ องกองทุนในทุกภาวะตลาด
รวมถึงช่วงตลาดขาลง
20) ความเสี่ ย งจากการพึ่ งพาคู่ ค้ า (Reliance on Trading Partners Risk) : กรณี ที่ กองทุ น มี การลงทุ น ในประเทศหรื อ ภูมิ ภาคที่
เศรษฐกิจมีการพึ่งพาการค้ากับคู่คา้ หลัก การลดลงของการค้าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการลงทุนของกองทุน
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21) ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Risk of Investing in Developed Countries) : การลงทุนในผูอ้ อกตราสาร
ของประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กฎระเบี ยบ การเมือง ค่าเงิน ความมั่นคง เศรษฐกิจ และความเสี่ยงอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็ นส่วนสาคัญในการแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจโลก และมักจะ
ประสบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าประเทศที่ดอ้ ยพัฒนากว่า ประเทศพัฒนาบางประเทศอาจต้องเผชิญกับปั ญหาด้านความ
มั่นคง เช่น การก่อการร้าย หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครีย ด ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุ นของ
กองทุน
22) ความเสี่ยงจากการลงทุนในรัสเซีย (Risk of Investing in Russia) : การลงทุนในหลักทรัพย์ของรัสเซียมีความเสี่ยงในหลายด้าน
เช่น ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นความเสี่ยงเฉพาะของประเทศรัสเซีย รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชาระราคา
และส่งมอบ (settlement) และการสูญเสียกรรมสิทธิ์ (ownership rights) ของหลักทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอของกองทุน ซึ่งเป็ นผลจากระบบ
การจดทะเบี ยน (share registration) และการดู แ ลหลั กทรั พ ย์ (custody) นอกจากนี ้การใช้ ม าตรการทางเศรษฐกิ จ (economic
sanctions) จากประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐฯ แคนาดา และ สหภาพยุโรป (EU) ต่อบุคคลและนิติบุคคลของรัสเซีย โดยมาตรการดัง กล่า ว
อาจส่งผลในทางลบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและการลงทุนของกองทุน
23) ความเสี่ยงจากการลงทุ น ในสหรั ฐ อเมริก า (Risk of Investing in the U.S) : การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ อาจ
ส่งผลในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงอยู่ เช่น เมื่อภาวะเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินของสหรัฐอ่อนแอ
24) ความเสี่ยงจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending Risk) : กองทุนอาจมีการให้ยืมหลักทรัพย์ และอาจมีความเสี่ยงที่
กองทุนอาจสูญเสียเงินเนื่องจากผู้ยืมไม่สามารถคืนหลักทรัพ ย์ดังกล่าวได้หรือได้ตรงเวลา รวมถึงกรณีที่หลักประกันสาหรับการกู้ยื ม
หลักทรัพย์มีมลู ค่าลดลงต่ากว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมไป
25) ความเสี่ยงด้านความมั่นคง (Security Risk) : การลงทุนในบางประเทศหรือบางภูมิภาค อาจมีความเสี่ยงในด้านความมั่นคง เช่น
การก่อการร้าย หรือความสัมพันธ์ระหว่า งประเทศที่ตึงเครียด สิ่งเหล่านีอ้ าจส่ง ผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิ จรวมถึง การลงทุ น ของ
กองทุน
26) ความเสี่ยงด้านโครงสร้าง (Structural Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงจาการลงทุ น ในบางประเทศที่ มีความไม่ ม่ นั คงในด้า น
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
27) ความเสี่ยงด้าน Tracking Error (Tracking Error Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่ผลการดาเนินงานของกองทุนจะเบี่ยงเบนไป
จากดัชนีอ้างอิง ซึ่งอาจเกิดขึน้ จากความแตกต่ างระหว่า งหลักทรัพย์ที่กองทุน ลงทุน กับ ดัช นีอ้างอิ ง ความแตกต่างในด้านราคา ด้าน
ต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) การถือเงินสดในกองทุน ความแตกต่างของช่วงเวลาในการคงค้างหรือการประเมินมูลค่าเงิน ปั น ผล
หรือดอกเบีย้ ต้นทุนของกองทุนในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งความเสี่ยงนีอ้ าจจะมีมากขึน้ ในช่วงตลาดผันผวนหรือ
ตลาดมีความผิดปกติ รวมถึงเกิดขึน้ เนื่องจากกองทุนมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในขณะที่ดชั นีไม่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี ้
28) ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า (Valuation Risk) : ราคาที่ได้จากการขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น ๆ อาจมีความแตกต่ าง
จากการประเมินมูลค่าของกองทุน หรือจากการประเมินของดัชนี โดยเฉพาะหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นที่มีการซือ้ ขายในปริมาณที่น้อ ย
หรือซือ้ ขายในตลาดที่มีความผันผวน นอกจากนี ้ มูลค่าของหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่นที่กองทุนถืออยู่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา
ที่ผลู้ งทุนไม่สามารถทาการซือ้ หรือขายหน่วยลงทุน โดยผูร้ ่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) ที่ทาการซือ้ (หรือขายคืน) หน่วย
ลงทุนในวันที่กองทุนถือหลักทรัพย์ที่วดั โดยมูลค่ายุติธรรมอาจได้รับหน่วยลงทุน (เงินค่าขายคืน) มากกว่าหรือน้อยกว่าหลักทรัพย์ที่ ไม่ไ ด้
วัดโดยมูลค่ายุติธรรม หรือมีการใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่แตกต่างกัน ทัง้ นี ้ การประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบ
จากปั จจัยด้านเทคโนโลยี หรือความผิดพลาดจากหน่วยงานที่ตั้งราคาหรือหน่วยงานอื่น
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รายละเอียดของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF แปลมาจากหนังสือชีช้ วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนัน้ ในกรณีที่มี
ความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุน
หลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.blackrock.com
5.3

ผลการดาเนินงานของกองทุนหลัก
ผลการดาเนิ น งาน (Return) และความผัน ผวนของผลการดาเนิ น งาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุ น iShares MSCI
ACWI ETF (กองทุนหลัก) (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565) เป็ นดังนี ้
• ผลการดาเนินงาน (Return) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (Base Currency)

• ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation : SD)
Standard Deviation (3yrs): 17.98%
หมายเหตุ
1) ที่มา: iShares MSCI ACWI ETF Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
(2) ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ น สิ่งยืนยัน
ถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
6. เป็ นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร?
▪ เป็ นกองทุนรวมทั่วไป ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คมุ ้ ครองเงินต้น
7. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร?
▪ กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวนั ที่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี
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8. กองทุนรวมนี้มีการลงทุ นในหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวมต่ างประเทศที่ส่งผลให้ก องทุนรวมมีฐ านะการลงทุ น ในสั ญญา
ซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง โดยมี
การก าหนดอั ต ราส่ว นไว้เป็ นอั ตราส่ วนเท่ าใดของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิน สุ ทธิ ข องกองทุ นรวม และผลกระทบทางลบภายใต้
สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็ น
อย่างไร?
▪ กองทุนนีไ้ ม่มีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ว งหน้าหรื อ ตราสารที่ มี ลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่ว งหน้าแฝงที่มิ ได้มีวัตถุป ระสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง อย่างไรก็ดี กองทุนหลักอาจมี การลงทุน ในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพื่อให้มี ผลตอบแทนเป็ น ไปตามดั ช นี
อ้างอิง หรือเพื่อลดต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเก็งกาไร ทั้งนี ้ กองทุนหลักจะ
ลงทุนไม่เกิน 10% ของทรัพย์สินทัง้ หมดในสัญญา futures, options, swaps รวมถึง เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
9. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด?
▪

กองทุนนีจ้ ะใช้ตวั ชีว้ ดั (Benchmark) คือ
สัดส่วน
1. ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ น ร้อยละ 95
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
2. ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณ ร้อยละ 5
ผลตอบแทน
ห มาย เห ตุ : Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or
redisseminated in any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products
or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make
(or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis
should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The
MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use
made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling,
computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties
(including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement,
merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the
foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive,
consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)
บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะปรับ ปรุ ง /เปลี่ ยนแปลงตัว ชี ้วัดในการเปรี ยบเที ยบตามที่ บ ริ ษั ทจัดการเห็ น ควรและเหมาะสม
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึง
วัน ที่ มี การปรับ ปรุ ง /เปลี่ ยนตัว ชี ้วัด คาอธิ บ ายเกี่ ยวกั บ ตัว ชี ้วัด และเหตุ ผลในการปรับ ปรุ ง /เปลี่ ยนตัว ชี ้วัด ดัง กล่ า วผ่ า นการ
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุ น และ/หรื อ ประกาศ ข้อ กาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ ยวกั บ มาตรฐานการวัดผลการดาเนิ น งานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การปรับปรุ ง/เปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชีว้ ัดไม่ได้จัดทาหรือ
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เปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง ปรับปรุ ง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

คาถามคาตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ข้อกาหนดการซือ้ ขาย
Q : ท่านต้องลงทุนเป็ นจานวนเงินเท่าใด และคานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้อย่างไร?
A : สาหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP PGE-H) และชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF)
ผูล้ งทุนสามารถเริ่มลงทุนด้วยเงินลงทุนขัน้ ต่าเพียง 1,000 บาท บวกค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
สาหรับหน่วยลงทุนชนิด F (KKP PGE-H-F) และ ชนิด M (KKP PGE-H-M)
ไม่กาหนดเงินลงทุนขัน้ ต่า
จานวนหน่วยลงทุนที่ท่านจะได้รบั เท่ากับ
[จานวนหน่วยลงทุน = จานวนเงินลงทุน ÷ (มูลค่าที่ตราไว้ + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]
ทัง้ นี ้ ในการเสนอขายครัง้ แรก มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยจะเท่ากับ 10.00 บาท
Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร และมีวิธีการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอย่างไร?
A : ท่านสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

Contact Center โทร: 0-2165-5555

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

โทร: 0-2305-9559

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใด
ที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ได้เปิ ดบัญชี กองทุน ไว้กับ บริษั ทจัดการก่อนหน้า วัน ที่บ ริษัท จัดการไม่ รับเปิ ดบั ญชี
กองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนด
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิ ดเผยข้อมูลของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ 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 รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู จ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อ งกั บกองทุน หลักหรือ กองทุ นต่ างประเทศหรือ คู่สัญญาต่า งประเทศ และ/หรื อ
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หน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการป้อ งกั นการใช้ธุ รกรรมหลักทรัพ ย์เป็ น ช่องทางในการฟอกเงิน และการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รับ ทราบนโยบายความเป็ น ส่ ว นตั ว ของบริ ษั ท (Privacy Notice) ที่ บ ริ ษั ท ได้แ จ้ ง ผ่ า น www.kkpfg.com/
dataprotection และตกลงว่ า บริ ษั ท จัดการจะน าส่ ง ข้อ มูลข้า งต้น และเอกสารอื่ น ใด และ/หรื อ ตามที่ บ ริ ษั ท จัดการร้อ งขอ ให้แ ก่
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือ
เงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บ ริ ษัทจัดการจะนาส่งข้อ มูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่
บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือกองทุ นต่ างประเทศหรื อคู่ สัญญาต่า งประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุ นรับท ราบว่ า มาตรฐานการคุม้ ครองข้อ มู ล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อ มูลส่วนบุ คคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกั บ
กองทุนรวม (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผู้ลงทุ น /ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รับ ทราบนโยบายความเป็ น ส่ ว นตัว ของบริ ษั ท (Privacy Notice) ที่ บ ริ ษั ท ได้แ จ้ง ผ่ า น www.kkpfg.com/
dataprotection
▪ การเปิ ดบัญชีกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์ในการ
ติ ดต่ อ ท ารายการซื ้อ หรื อ ขายคื น หน่ ว ยลงทุน ของกองทุ นทุ กกองทุ นภายใต้การบริ ห ารของบริ ษั ทจัดการ โดยผู้จ องซื ้อ ต้อ งกรอก
รายละเอียดและข้อความต่ างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บ ริษัทจั ดการ
กาหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี ้
ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/
ผู้สนใจลงทุน
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคล

เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชี*
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
▪ สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการ
ผูม้ ีอานาจได้ลงนามและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรอง
ความถูกต้องแล้ว
▪ ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และ/หรือ ผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
▪ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
▪ หนั ง สื อ มอบอ านาจในกรณี ผู้ มี อ านาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คลไม่ ไ ด้ เ ป็ น
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้
▪ สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
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ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/
ผู้สนใจลงทุน
กรณีบัญชีร่วม
(ตั้งแต่ 2 คนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 4 คน)

เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชี*
สาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับ รองความถูกต้องของผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุนแต่ละราย

* อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กาหนด
** การกาหนดให้ผใู้ ช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกาหนด

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญ ชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน
เพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ทัง้ นี ้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็ นครัง้ แรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึ กษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออม เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
▪

การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี)้ ตามวิธีการ
ที่บริษัทจัดการกาหนดได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซือ้ คืน และ/หรือ บริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการ
กาหนด เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น ได้ทุกวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น
ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการ
ไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราว
หรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือ
เงื่อนไขการลงทุน ในหน่ วยลงทุน ชนิ ดเพื่อ การออมเพื่อ ให้ไ ด้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่ อ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร

▪

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิ ดรับ คาสั่ง ขายคืน ในทุกวันทาการซือ้ ขายหน่ว ยลงทุ น ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. โดยผู้ถือหน่ว ยลงทุ น
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่
บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
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ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุนจะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุน ต่า งประเทศที่มี ลักษณะในทานองเดี ยวกับ ธุ รกิ จ การจัดการกองทุน โดยชาระเงิน คืน ให้ตามที่ ผู้ถือหน่ ว ย/
ผูล้ งทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น
ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่
รับเปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF)
หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธี การ
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ การ
ออมครัง้ แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กาหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
▪ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
o กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :
กรณีหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP PGE-H)
o กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (กรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกาหนด
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น

o กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี ้ (กรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ น “กองทุนต้นทาง”) ตามข้อกาหนดการ
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
กรณีลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF)
o กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (กรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกาหนด
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
o กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :
ในกรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการและ/
หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านัน้ เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตหรือให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้ผู้ถือหน่วยทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยนข้างต้น โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และ
ผูส้ นใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสานักงานผู้สนับสนุ น การ
ขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมี การลงทุนในต่ างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาการของกองทุน รวมต่า งประเทศที่ กองทุน ไปลงทุ น
อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทาการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซือ้ /ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/
หรือระยะเวลาในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วย/ผู้ลงทุน

▪

ชื่อบัญชีในการสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้ากองทุน
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร”
ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดังนี ้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

เลขที่บญ
ั ชี 100-0-002-43-2
เลขที่บญ
ั ชี 089-1-12110-5
เลขที่บญ
ั ชี 055-3-02158-5
เลขที่บญ
ั ชี 889-1-01012-7
เลขที่บญ
ั ชี 075-3-02836-5
เลขที่บญ
ั ชี 054-1-06333-5
เลขที่บญ
ั ชี 151-0-04386-4
เลขที่บญ
ั ชี 091-6-01500-9
เลขที่บญ
ั ชี 801-1-11244-0

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นบัญชีที่รบั ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?
A : บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ดังนี ้
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่น
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษั ทหรือ
ห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั หรือปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษัทจัดการและหรือ
กองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign
Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน
หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน
▪

บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่ จะหยุ ดการเสนอขายหรือ ปิ ดรับคาสั่ง ซือ้ /สับเปลี่ ยนเข้าหน่ว ยลงทุ นชนิดเพื่อ การออม เป็ นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/
หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร

Q : กองทุนมีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?
A : การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
▪ บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ว ยลงทุนคืนแก่ ผู้ถือหน่ว ยลงทุนที่ ได้มี คาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุ น ของ
กองทุ น เปิ ดไว้แ ล้ว ได้ เมื่ อ ได้รับ ความเห็ น ชอบของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ โดยมี เ หตุ จ าเป็ น ท าให้ไ ม่ สามารถจ าหน่ าย จ่ า ยโอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์
หรื อ ทรัพ ย์สิน ที่ ลงทุ น ไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ ง เหตุ ดัง กล่ า วอยู่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของบริ ษั ทจัดการกองทุ นรวม ทั้งนี ้
เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการ
ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่ มเติม ได้ในหนังสือ ชีช้ วนส่ว นข้อมูลโครงการและ
ข้อผูกพัน)
การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ
▪

ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื ้ ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ

▪

กรณีมีเหตุจ าเป็ น โดยความเห็ นชอบจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ (ให้กระทาได้ไม่เ กิน 1 วันทาการ เว้นแต่ได้รับผ่ อนผัน จาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
- มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
- ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
- มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

▪

เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
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(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิ ดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
▪

อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อัน เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริ ษั ท จัดการกองทุน รวมรายเดิ ม ไม่ สามารถดารงความเพี ยงพอของเงิ นกองทุ นได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน รวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ น
หน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ

▪

กรณีอยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม

การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่ง
ขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q : กองทุนกาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร?
A : 1) กรณีสาหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป หน่วยลงทุนชนิด F และ หน่วยลงทุนชนิด M
วิธีการโอนหน่วยลงทุน:
(1) ผู้โอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนที่เปิ ดบัญชี กองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยัง ไม่มี บัญชีกองทุน กับบริษัท จัดการ ผู้รับโอนจะต้องดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” ในส่วนของ “การเปิ ดบัญชีกองทุน”
ผูโ้ อนจึงจะสามารถทาการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้รบั โอนได้
(2) ผู้โ อนจะต้อ งเสี ยค่ า ธรรมเนี ยมในการโอนหน่ ว ยลงทุ น ตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นรายละเอี ยดโครงการ หัว ข้อ /เรื่ อ ง “ค่ า ธรรมเนี ยม
ที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน"
(3) หลังจากที่ได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
จะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี
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(4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องนาส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่ ว ย
ลงทุนเพื่อทาการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผูร้ บั โอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยื่นเรื่อง
การขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพัน เรื่อง “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” ซึ่งนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผู้รบั โอนหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุน โดยคาขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน
จะใช้สิทธิของผู้ถือหน่ว ยลงทุน ตามที่ ระบุไ ว้ใ นข้อ ผูกพัน เรื่อง “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน” ได้
ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แก้ไขวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระทาดังกล่าวไม่ถือเป็ นการแก้ไ ขโครงการ ทัง้ นี ้
ในการดาเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) โอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) โอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(3) โอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมตั ิให้โอนได้
2) กรณีสาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจานาหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุ น
ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทั้ง นี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม
Q : ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?
A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี ้
1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com และ/หรือ
2) ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึน้ โดยสมาคม (NAV Center)
Q : ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่งหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจก่อนการลงทุน?
A : ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่งหน่วยลงทุนที่ผลู้ งทุนควรทาความเข้าใจก่อนการลงทุน ดังนี ้
▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนมี สิทธิเ รีย กให้บ ริษัท จัด การจ่ ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุน ได้ไ ม่เกิ นไปกว่า ส่ วนของทุนของกองทุ น

ที่ตนถือ ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
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▪ การแบ่ ง ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ไ ด้เ ป็ น การแยกความเป็ น นิ ติ บุ ค คลของกองทุ น กองทุ น นี ้ยั ง คงเป็ น นิ ติ บุ ค คลเดี ย วเท่ า นั้ น

▪

▪

▪

▪

การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน
ตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลง
หรือนิติกรรมอื่น
บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิใ นการเปิ ดบริ การหน่ว ยลงทุน ชนิ ดที่ ยังไม่เปิ ดให้บ ริ การเพิ่มเติ ม โดยการแบ่งหน่ว ยลงทุนออกเป็ น
ชนิดต่าง ๆ จะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ย วข้องประกาศกาหนด ทั้งนี ้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุน ที่แ ตกต่ า งกัน ในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง รายละเอียดการ ให้บริการดัง กล่ า ว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและ
รับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ยัง ไม่เปิ ดให้บ ริ การสับเปลี่ยนระหว่างชนิ ดหน่ว ยลงทุนภายในกองทุนเดี ยวกัน อย่างไรก็ตามบริ ษั ท
จัดการขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเปิ ดให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ท ารายการสับ เปลี่ ยนระหว่ างชนิ ดหน่ ว ยลงทุ น ภายในกองทุ น เดี ยวกั นนีไ้ ด้
โดยแจ้ง ให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทราบผ่ า นเว็ บไซต์ของบริ ษัท จัดการ และ/หรื อ ที่ สานักงานของบริ ษัท จัดการและ/หรื อ สานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี ้
โดยจะประกาศ ณ ที่ ท าการของบริ ษั ท จัดการและ/หรื อ ผู้สนับ สนุ น การ ขายและรับ ซื ้อ คื น ที่ ใ ช้ใ นการรับ ซื ้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วย
Q : กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่? อย่างไร?
A : บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ทาการซือ้ ขายหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
Q : ผู้ถือหน่วยอาจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใดบ้าง ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร?
A : ผู้ถือหน่วยอาจจะถูกจากัดสิทธิออกเสี ยง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่ว ยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่ว ยลงทุน บริษัทจัดการ
จะไม่ นับ คะแนนเสี ยงส่ วนที่เ กิ นดัง กล่ า ว เว้น แต่ เ ป็ นกรณี กองทุ นรวมที่ มีการแบ่ง ชนิดหน่ว ยลงทุน และหน่ วยลงทุ นชนิ ดดัง กล่าว
มีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
ทั้งนี ้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดในการใช้สิ ทธิออกเสียงและข้อยกเว้น จะเป็ นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
Q : มีข้อจากัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ ?
A : หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง จะเป็ นไปตาม ประกาศ และ/หรือกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)

หน้า 29

Q : ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A : ผูถ้ ือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ https://am.kkpfg.com
Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะทาได้อย่างไร ?
A : 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 ูแลผลประโยชน์ของกองทุน (ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2724-4000
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี

Q : การระบุภูมิลาเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย?
A : ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษั ท
จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
Q : บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม ?
A : บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม มีดงั นี ้
▪ ข้อมูลบริษัทจัดการ :

▪ ดัชนีชวี้ ัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
▪ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การ
บริหารจัดการ :
(ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
▪ จานวนกองทุนรวมทั้งหมด
ภายใต้การบริหารจัดการ :
(ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
▪ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร :
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่

1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชัน้ ที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2305-9800
โทรสาร 0-2305-9803-4
ได้รบั การรับรอง CAC1
95,980.47 ล้านบาท

43 กองทุน

คุณอภินนั ท์ เกลียวปฏินนท์
คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณพิพฒ
ั น์ เหลืองนฤมิตชัย

(ประธานกรรมการ)
(กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ)
(กรรมการ)

CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
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คุณกุลนันท์ ซานไทโว
คุณอนุกูล ปิ ติชยั ชาญ
2) คณะผูบ้ ริหาร ได้แก่
คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
คุณจุติมาส ศิวะมาศ
คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส
คุณจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์
คุณกษิดิษ ทองปลิว
▪ รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน : คุณยุทธพล ลาภละมูล
คุณอลิสา กัมพลพันธ์
คุณจุติมาส ศิวะมาศ
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์
คุณสุราช เซที
คุณธนัทฐา วัชรานุกูร
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์
คุณสุทิน แซ่โง้ว
▪ รายชือ่ ผู้จัดการกองทุน :
1) คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท MSc Finance (International
Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA Level 1

o ประสบการณ์การทางาน

- ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
สายงานจัดการลงทุน
- อดีตผู้จดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เอเชียเวลท์ จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายลงทุน
บลจ. ธนชาต จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เกียรตินาคิน จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

o หน้าที่ความรับผิดชอบ

2) คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

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

o ประวัติการศึกษา
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- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และสินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
- ปริญญาโท MS Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA Charterholder
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3) คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประสบการณ์การทางาน

- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้ช่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.ภัทร จากัด
- อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

o หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ตราสารทุนและสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- ปริญญาโท MS Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

o ประวัติการศึกษา
o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าที่ความรับผิดชอบ

4) คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

5) คุณณิชนันทน์ จงสวัสดิ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติการศึกษา

- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้ช่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ภัทร จากัด
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
และกองทุนรวมตราสารทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
- ปริญญาโท MSC in Finance and
Management, University of Exeter

o ประสบการณ์การทางาน

- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

o หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
- ปริญญาโท Master of Management in
Finance มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้ช่วยผูจ้ ดั การ Dealer บลจ.บัวหลวง จากัด
- อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)

o ประวัติการศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน
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o หน้าที่ความรับผิดชอบ

6) คุณภัทรา คงอรรถการ
(ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก)

o ประวัติการศึกษา

o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าที่ความรับผิดชอบ

7) คุณสุราช เซที, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

8) คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

9) คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
- ปริญญาตรี Finance and Banking
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA Level 2
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน APA Capital
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารต่างประเทศ
บลจ. ธนชาต/ ฝ่ ายลงทุน
- เจ้าหน้าที่ Investment Product Strategy
ฝ่ ายลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์
- ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการกองทุนตราสารหนีต้ ่างประเทศ
และ FX บลจ. เอ็มเอฟซี
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน

o ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CFA charterholder

o ประสบการณ์การทางาน

- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จากัด

o หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน

o ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท MBA, The University of Chicago
Graduate School of Business
- CFA charterholder

o ประสบการณ์การทางาน

- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุน
บลจ. เมย์แบงค์ (ประเทศไทย)

o หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน

o ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท MBA, National Institute of
Development Administration (NIDA)
- CFA level 1

กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)

หน้า 33

10) คุณยุทธพล ลาภละมูล , CFA
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประสบการณ์การทางาน

- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

o หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน

o ประวัติการศึกษา

- Bachelor of Science in Business
Administration, California State University,
Los Angeles
- อดีตผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
หัวหน้าฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหาร
เงินลงทุน บล. ภัทร จากัด (มหาชน)
- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน

o ประสบการณ์การทางาน

o หน้าที่ความรับผิดชอบ
11) คุณอลิสา กัมพลพันธ์
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

12) คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร
(ผูจ้ ดั การกองทุนรอง)

o ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel
University

o ประสบการณ์การทางาน

- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนส่วนบุคคล สายงานจัดการลงทุน
บล. เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
- อดีตผู้จดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)

o หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน

o ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท MSc Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้ช่วยผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ. เกียรตินาคินภัทร
- อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ ายบริหารสินทรัพย์ บมจ.
ผลิตไฟฟ้า

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

14) คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี
(ผูจ้ ดั การสภาพคล่อง)

o หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน

o ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท Investment Management,
Cass Business School
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA Charterholder
- Certified FRM

o ประสบการณ์การทางาน

- ผูอ้ านวยการงานลงทุนตราสารหนี ้
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้จดั การกองทุนอาวุโส บลจ.ทหารไทย จากัด
- อดีตผู้จดั การลงทุน ฝ่ ายบริหารเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

o หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอัตราดอกเบีย้
และอัตราแลกเปลี่ยน

o ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- CFA Level 1

o ประสบการณ์การทางาน

- ผูจ้ ดั การกองทุน สายงานจัดการลงทุน
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากัด
- อดีตผู้ช่วยผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ทหารไทย จากัด

o หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตลาดเงินและ
กองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

โทรศัพท์ : 0-2695-5000
โทรศัพท์ : 0-2857-7799

• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2846-8649
โทรศัพท์ : 0-2646-9650
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• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2635-1718
โทรศัพท์ : 0-2305-9559

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

โทรศัพท์ : 0-2680-1111

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด

โทรศัพท์ : 0-2660-6677

• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2659-8000

• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2658-5800

•
•
•
•

โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

0-2659-3456
0-2638-5000, 0-2287-6000
0-2949-1000, 0-2949-1126-28
0-2648-3600, 0-2648-3500

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด

โทรศัพท์ : 02-680-5000

• บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2205-7000

• บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
• บริษทั เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2862-9797
โทรศัพท์ : 0-2861-5508
โทรศัพท์ : 1394

• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด

โทรศัพท์ : 0-2648-1111
โทรศัพท์ : 0-2009-8888

• บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
• ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2618-1111
โทรศัพท์ : 0-2626-7777

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด

โทรศัพท์ : 0-2026-6222

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2026-5100
โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025

•
•
•
•

โทรศัพท์ : 1240
โทรศัพท์ : 02-061-9621
โทรศัพท์ : 02-430-6543
โทรศัพท์ : 02-508 1567

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูช่นั จากัด
• บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
• บริษทั หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จากัด

โทรศัพท์ : 02-095-8999
โทรศัพท์ : 02-829-6600
Email: contact@dime.co.th

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนสาหรับหน่วยลงทุนชนิด M
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2305-9559
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
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เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถ
ทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
Q : ใครเป็ นผู้ ดู แ ลปรั บ ปรุ ง รายชื่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ให้ ก ารช าระเงิ น และจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น แก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยเป็ นไป
อย่างถูกต้อง?
A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4
Q : ใครเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
A : ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2724-4000
ทัง้ นี ้ นอกจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตัง้ แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการ
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
Q : ใครเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน ?
A : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล 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
ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
Q : ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนจากช่องทางใด ?
A : 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2305-9800
2. เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com
3. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้
•

มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏขึน้ แล้วในปั จจุบันหรือไม่
▪

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ข อง
บริษัทจัดการที่ https://am.kkpfg.com
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองทุ น เป็ น กองทุ น รวมหน่ ว ยลงทุ น ประเภท Feeder Fund ที่ มี น โยบายลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหลั ก
ในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนัน้ กองทุนนีจ้ ึงมีความเสี่ยงที่สาคัญ ดังนี ้
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญของกองทุนหลัก
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่กในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดี ยว
คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น
1) ความเสี่ยงของชนิดทรัพย์สิน (Asset Class Risk): หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนีชวี ้ ัด (Underlying index)
หรือเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน อาจมีผลการดาเนินงานโดยเปรียบเทียบต่ากว่าตลาดหรือต่ากว่า asset classes อื่น ๆ
2) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจานวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk) : ตามโครงสร้าง
ของกองทุ น ETF ผู้ ร่ ว มค้า หน่ ว ยลงทุ น (Authorised Participant) เท่ า นั้ น ที่ จ ะเป็ น ผู้ ติ ด ต่ อ กองทุ น เพื่ อ ท ารายการซื ้อ (creation) ขาย
(redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF กองทุนจะมีจานวน Authorised Participant จากัด ในกรณีที่ Authorised Participant เลิกทา
ธุรกิจนี ้ หรือไม่สามารถดาเนินการ ซือ้ (creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF ได้ โดยไม่มี Authorised Participant
รายอื่นเข้ามาดาเนินการทดแทน หน่วยลงทุนของกองทุน ETF นั้น อาจมีโอกาสที่จะซือ้ ขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ากว่า NAV ได้ อีกทั้ง
อาจมีโอกาสที่จะต้องหยุดทาการซือ้ ขาย หรือออกจากตลาดไป(delisting) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมี Authorised Participant จานวนน้อย
ราย อาจสูงขึน้ หากเป็ นกองทุนETF ที่ลงทุนในหุน้ ที่ผอู้ อกไม่ใช่บริษัทของสหรัฐฯ หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีปริมาณซือ้ ขายต่า
3) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ ที่จะขาดทุน ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุน
กระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลายหลักทรัพย์ มีการกระจุกตัวด้านประเทศ/ภูมิภาค/ตลาด/อุตสาหกรรม/กลุ่มธุรกิจหรือชนิ ด
ของทรัพย์สิน (asset class) ที่ไปลงทุน ซึ่งรวมถึงกรณีที่ปัจจัยลบต่าง ๆ มีส่งผลลบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนมากกว่าตลาดโดยรวม
4) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk): มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนแสดงในสกุลเงินดอลล่า ร์สหรัฐ (U.S.
Dollars) NAV ของกองทุ น อาจปรับลดลง หากเกิ ดกรณี ที่ ท รัพ ย์สินที่ กองทุ นลงทุ นในรู ปสกุ ลเงิ นอื่ นที่ ไ ม่ใ ช่ เงิ น ดอลล่ า ร์สหรัฐ มี ค่า เงิ น
อ่อนค่าลง (depreciate) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือกรณีที่เงินสกุลเหล่านั้นมีความล่าช้าหรือมีขอ้ จากัดในการโอนเงิน กลับ
เงินสกุลต่าง ๆ อาจมีความผันผวนในระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ NAV
ของกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถรู ล้ ่วงหน้าได้
5) ความเสี่ยงจากปั ญหาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Security Risk) : ความผิดพลาดหรือปั ญหาของระบบอิเล็กทรอนิ กส์
(electronic system) ของกองทุน ที่ปรึกษากองทุน ตัวแทนขายหน่วยลงทุน ผูใ้ ห้บริการอื่น ๆ ผูผ้ ลิตดัชนีชีว้ ดั ผูด้ ูแลสภาพคล่องการซือ้ ขาย
ผูร้ ่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) ผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน อาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรง (disruptions)
และส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการทางานของกองทุน และอาจทาให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่เป็ นตัวเงินต่อกองทุนและ
ผู้ ล งทุ น ได้ แม้ ว่ า กองทุ น จะมี แ ผนฉุ ก เฉิ น และระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งส าหรั บ กรณี ที่ เ กิ ด ความผิ ด พลาดหรื อ ปั ญ หาของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว แต่แผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเสี่ยงก็ยังมีขอ้ จากัด นอกจากนี ้ กองทุนยังไม่สามารถควบคุมฉุกเฉินและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงของผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ดู แลสภาพคล่องการซือ้ ขาย ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) หรือผู้ออก
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้
6) ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk) : ตราสารทุนมีความเสี่ยงที่มูลค่าจะของตราสารจะเปลี่ยนแปลง และมีความ
ผัน ผวนมากกว่ า ตราสารอื่ น ๆ ดัช นี ชี ้วัดที่ เ ป็ น underlying index จะประกอบไปด้ว ยหุ้น สามัญ ซึ่ ง มี ความเสี่ ยงมากกว่ า หุ้น บุ ริม สิ ท ธิ
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(preferred stock) และตราสารหนี ้ เนื่องจากในกรณีที่ผอู้ อกหลักทรัพย์ลม้ ละลาย ผูถ้ ือหุน้ สามัญจะมีสิทธิเรียกร้องเป็ นรองจากตราสารหนี ้
และหุน้ บุริมสิทธิ
7) ความเสี่ยงของภาคธุรกิจการเงิน (Financial Sector Risk) : ผลการดาเนินงานของบริษัทในภาคธุรกิจการเงินอาจจะได้รบั ผลกระทบ
ทางลบจากหลาย ๆ ปั จ จัยเช่ น การเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ยบของภาครัฐ สภาวะทางเศรษฐกิ จ และอัตราดอกเบี ้ย การลดอั น ดั บ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ (credit ratings downgrades) และการลดลงของสภาพคล่ อ งในตลาดทุ น รวมถึ ง ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
ในข้อ กาหนดด้า นเงิ น ทุ น (capital requirements) และกฎระเบี ยบข้อ บัง คับ ที่ ไ ม่ สามารถคาดการณ์ ไ ด้ และในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber attack) และความผิดปกติและล้มเหลวด้านเทคโนโลยี (technology malfunctions and failures) ที่มีมากขึน้
ในปั จจุบนั ได้ส่งผลทางลบแก่ภาคธุรกิจนี ้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนด้วย
8) ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ (Geographic Risk) : กรณีเกิดภัยทางธรรมชาติขึน้ ในภูมิภาคที่กองทุนลงทุนอาจส่งผลทางลบต่อ ระบบ
เศรษฐกิจหรือการดาเนินธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคนัน้ ๆ และอาจส่งผลทางลบต่อการลงทุนของกองทุนในภูมิภาคดังกล่าว
9) ความเสี่ยงที่ เกี่ย วข้ อ งกั บดั ชนี (Index-Related Risk) : ความเสี่ยงที่กองทุน อาจไม่ สามารถบรรลุวัตถุป ระสงค์การลงทุน โดยการ
แทรกแซงในตลาด (Market disruptions) และข้อ จ ากั ดด้า นกฎระเบี ยบ (regulatory restrictions) อาจส่ ง ผลทางลบต่ อ การที่ ก องทุ น
จะสามารถปรับฐานะการลงทุน (exposure) ให้เป็ นไปตามดัชนีอ้างอิง (underlying index) นอกจากนัน้ ข้อมูลดัชนี การคานวณดัชนี หรือ
การสร้างดัชนีอ้างอิง (underlying index) อาจมีความผิดพลาดเกิดขึน้ ได้ และอาจไม่สามารถถูกระบุหรือแก้ไขได้โดยผู้จัดทาดัชนี (index
provider) ณ ขณะนัน้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนและผู้ลงทุน
10) ความเสี่ ย งของภาคธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology Sector Risk) บริ ษั ท ด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศ
มักเผชิญกับการแข่งขันที่สูงและการที่ ผลิ ตภัณฑ์ลา้ สมัยอย่ างรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีการพึ่งพาการคุม้ ครองสิทธิของทรัพ ย์สินทางปั ญ ญา
(Intellectual Property Rights) เป็ นอย่างมากซึ่งอาจทาให้ได้รบั ผลกระทบทางลบจากการสูญเสียหรือด้อยค่าลงของสิทธิดงั กล่าว
11) ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer Risk) : ผลการดาเนินงานของกองทุนขึน้ กับผลการดาเนินงานของหลักทรัพย์ที่ กองทุ น
ลงทุน การเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงิน หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ อาจมีผลให้มลู ค่าของหลักทรัพย์ลดลงได้
12) ความเสี่ยงของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Large-Capitalization Companies Risk) : บริษัทที่มีมลู ค่าตามราคาตลาดสูง
อาจสามารถปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดได้นอ้ ยกว่า อีกทัง้ อาจจะมีขอ้ จากัดในศักยภาพการเติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษัทที่มีมลู ค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า
13) ความเสี่ยงในการบริหาร (Management Risk) : กองทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนเหมือน underlying index ทุกประการ จึงมีความเสี่ยง
ที่เกิดจากกลยุทธ์การบริหารจัดการของผูจ้ ดั การกองทุนของ กองทุนนัน้ ๆ ซึ่งอาจมีผลให้ผลการดาเนินงานของกองทุนไม่เป็ นตามที่คาดหวัง
14) ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) : กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้นเมื่อตลาดมีการปรับตัว หรือ
ระยะยาวในภาวะตลาดขาลง
15) ความเสี่ ย งจากตลาดซื้อ ขาย (Market Trading Risk) : ความเสี่ ยงจากการซื ้อ ขายในตลาด เช่ น ตลาดที่ ใ ช้ซื ้อ ขายหน่ ว ยลงทุน
ไม่เคลื่อนไหวเท่าที่ควร การขาดทุนจากการซือ้ ขายในตลาดรอง (secondary market)
16) ความเสียงจากการปิ ดทาการของตลาดซือ้ ขาย (National Closed Market Trading Risk) : กรณีที่หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน มีการ
ซือ้ ขายในตลาดต่างประเทศ และตลาดนัน้ อยู่ในช่วงเวลาปิ ดทาการ อาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างราคาปั จจุบนั และราคาที่กองทุน
ได้รบั ก่อนตลาดต่างประเทศนัน้ ปิ ดทาการ ซึ่งอาจส่งผลถึงความแตกต่างของ NAV ระหว่างกองทุนนีแ้ ละกองทุน ETF อื่น
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17) ความเสี่ยงของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หลักทรัพย์อเมริกา (Non-U.S. Securities Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสี ยเงิน
เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดในภูมิภาคนั้น ๆ ที่ส่งผลต่อผู้ออกตราสารที่ไม่ใช่หลักทรัพย์อเมริก าหรื อ
ตลาดหลักทรัพ ย์อ เมริ กา นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพ ย์ที่ ไม่ ใ ช่ ข องอเมริ กาอาจจะมี การซื ้อขายน้อ ยและอาจไม่ สามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ ยนแปลงของปริ ม าณการซื ้อขายอย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ และท าให้ยากต่ อ การสร้า งสภาพคล่ องในการถื อ หลักทรัพ ย์ไ ด้ในทันที
ณ ขณะนัน้
18) ความเสี่ยงจากการดาเนินงาน (Operational Risk) : กองทุนมีความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จากหลายปั จจัย เช่น ความ
ผิดพลาดที่เกิดจากคน (human error) จากการประมวลผลและการสื่อสาร (processing and communication errors) ความผิดพลาดจาก
Fund’s service providers คู่สัญญา หรือ บุคคลอื่น ๆ ความไม่เพี ยงพอหรื อ ล้ม เหลวของระบบ เป็ นต้น โดยกองทุน และบริษัท จั ด การ
ได้ลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานข้างต้นผ่านการควบคุมและกระบวนการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถระบุได้ในทุก ๆ ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงไม่สามารถระบุความเสี่ ยงที่สาคัญได้อย่างเพียงพอ
19) ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการบริ ห ารเชิ งรั บ (Passive Investment Risk) : กองทุ น นี ้ไ ม่ ไ ด้บ ริ ห ารแบบเชิ ง รุ ก (actively managed)
ซึ่งผู้จัดการกองทุน จะไม่ได้พยายามบริหารกองทุนให้ชนะตลาดหรือไม่ได้พยายามบริหารกองทุนปกป้องกองทุนในทุกภาวะตลาด รวมถึง
ช่วงตลาดขาลง
20) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้า (Reliance on Trading Partners Risk) : กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในประเทศหรือภูมิภาคที่เศรษฐกิจ
มีการพึ่งพาการค้ากับคู่คา้ หลัก การลดลงของการค้าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการลงทุนของกองทุน
21) ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Risk of Investing in Developed Countries) : การลงทุนในผูอ้ อกตราสารของ
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว อาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ การเมือง ค่าเงิน ความมั่นคง เศรษฐกิจ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีแ นวโน้มที่ จะเป็ น ส่ วนสาคัญในการแสดงถึ งภาวะเศรษฐกิ จโลก และมักจะประสบกั บ
การเติบโตทางเศรษฐกิ จที่ ช้า กว่าประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า ประเทศพัฒนาบางประเทศอาจต้อ งเผชิญกับ ปั ญหาด้า นความมั่น คง เช่น
การก่อการร้าย หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครียด ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนของกองทุน
22) ความเสี่ยงจากการลงทุนในรัสเซีย (Risk of Investing in Russia) : การลงทุนในหลักทรัพย์ของรัสเซียมีความเสี่ยงในหลายด้าน
เช่น ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นความเสี่ยงเฉพาะของประเทศรัสเซีย รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชาระราคาและ
ส่ ง มอบ (settlement) และการสูญเสี ย กรรมสิ ท ธิ์ (ownership rights) ของหลักทรัพ ย์ใ นพอร์ตโฟลิ โ อของกองทุ น ซึ่ ง เป็ น ผลจากระบบ
การจดทะเบียน (share registration)และการดูแลหลักทรัพย์ (custody) นอกจากนีก้ ารใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ (economic sanctions)
จากประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐฯ แคนาดา และ สหภาพยุโรป (EU) ต่อบุคคลและนิติบุคคลของรัสเซีย โดยมาตรการดัง กล่า วอาจส่ ง ผล
ในทางลบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและการลงทุนของกองทุน
23) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกา (Risk of Investing in the U.S) : การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ อาจส่งผล
ในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงอยู่ เช่น เมื่อภาวะเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินของสหรัฐอ่อนแอ
24) ความเสี่ ย งจากการให้ ยื มหลั ก ทรั พ ย์ (Securities Lending Risk) : กองทุ น อาจมี การให้ยืม หลักทรัพ ย์ และอาจมี ความเสี่ ย ง
ที่กองทุนอาจสูญเสี ยเงิ นเนื่อ งจากผู้ยืมไม่ สามารถคื นหลักทรัพ ย์ดังกล่ าวได้ห รือได้ตรงเวลา รวมถึงกรณีที่ ห ลักประกัน สาหรับ การกู้ ยื ม
หลักทรัพย์มีมลู ค่าลดลงต่ากว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมไป
25) ความเสี่ยงด้านความมั่นคง (Security Risk) : การลงทุนในบางประเทศหรือบางภูมิ ภาค อาจมีความเสี่ยงในด้านความมั่นคง เช่น
การก่อการร้าย หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครียด สิ่งเหล่านีอ้ าจส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนของกองทุน
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26) ความเสี่ ย งด้ า นโครงสร้ า ง (Structural Risk) : กองทุ น อาจมี ความเสี่ ยงจาการลงทุ น ในบางประเทศที่ มี ความไม่ ม่ ัน คงในด้า น
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
27) ความเสี่ยงด้าน Tracking Error (Tracking Error Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่ผลการดาเนินงานของกองทุนจะเบี่ยงเบนไปจาก
ดัชนีอา้ งอิง ซึ่งอาจเกิดขึน้ จากความแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนกับดัชนีอา้ งอิง ความแตกต่างในด้านราคา ด้านต้นทุนธุรกรรม
(Transaction Cost) การถือเงินสดในกองทุน ความแตกต่างของช่วงเวลาในการคงค้างหรือการประเมินมูลค่าเงินปั นผลหรือดอกเบีย้ ต้นทุน
ของกองทุ น ในการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ทางกฎหมายต่ า ง ๆ ซึ่ ง ความเสี่ ย งนี ้ อ าจจะมี ม ากขึ ้น ในช่ ว งตลาดผั น ผวนหรื อ ตลาด
มีความผิดปกติ รวมถึงเกิดขึน้ เนื่องจากกองทุนมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในขณะที่ดชั นีไม่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี ้
28) ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า (Valuation Risk) : ราคาที่ได้จากการขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น ๆ อาจมีความแตกต่า งจาก
การประเมินมูลค่าของกองทุน หรือจากการประเมินของดัชนี โดยเฉพาะหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นที่มีการซือ้ ขายในปริมาณที่นอ้ ย หรือซื ้ อ
ขายในตลาดที่มีความผันผวน นอกจากนี ้ มูลค่าของหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่นที่กองทุนถืออยู่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ผู้ลงทุน
ไม่สามารถทาการซือ้ หรือขายหน่วยลงทุน โดยผูร้ ่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) ที่ทาการซือ้ (หรือขายคืน) หน่วยลงทุนในวันที่
กองทุนถือหลักทรัพย์ที่วัดโดยมูลค่ายุติธรรมอาจได้รับหน่วยลงทุน (เงินค่าขายคืน) มากกว่าหรือน้อยกว่าหลักทรัพย์ที่ไม่ได้วัดโดยมูลค่ า
ยุติธรรม หรือมีการใช้วิ ธีการประเมิ นมูลค่ าที่แ ตกต่ างกั น ทั้งนี ้ การประเมิน มูลค่ า การลงทุ นของกองทุน อาจได้รับ ผลกระทบจากปั จ จั ย
ด้านเทคโนโลยี หรือความผิดพลาดจากหน่วยงานที่ตงั้ ราคาหรือหน่วยงานอื่น
รายละเอียดของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF แปลมาจากหนังสือชีช้ วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณี ที่ มี
ความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์ ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลัก
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.blackrock.com
ความเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์
ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ
ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคา
หรื อ ผลตอบแทนของหลักทรัพ ย์ที่ กองทุน หลักและ/หรื อกองทุน
ลงทุ น มี การปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ หรื อ ลดลง เนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) เป็ นต้น
ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความเสี่ ยงที่ เ กิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงความสามารถในการทา
กาไรของบริษัทที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุน ลงทุน ทาให้ผลู้ งทุน
ไม่ได้รบั ผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น ความสามารถในการชาระหนี ้
และผลการดาเนินงาน เป็ นต้น
ความเสี่ ย งของประเทศที่ ก องทุ น ไปลงทุ น (Country and
Political Risk) ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ภายในประเทศที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุน เข้าไปลงทุน อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวน
ของสภาวะเศรษฐกิ จ รวมถึงข้อจ ากั ดทางด้านกฎหมาย และการท า
ธุรกรรม ทางการเงิน
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดาเนินงาน
และความเสี่ยงของกองทุนหลักอย่างสม่าเสมอ
อีกทั้ง กองทุนจะท าการวิเ คราะห์ถึงปั จ จัยต่ า งๆ อันอาจส่ ง ผล
กระทบต่อการปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอื่น
ๆ ที่กองทุนลงทุนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง (หากมี)
กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดาเนินงาน
และความเสี่ยงของกองทุนหลักอย่างสม่าเสมอ
อีกทัง้ กองทุนจะทาการวิเคราะห์และติดตามผลประกอบการของ
บริษัทผู้ออกตราสารอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุน อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง (หากมี)
กองทุนจะมีการติดตามติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิ น ตลาดทุน ตลอดจน
ปั จจัยพืน้ ฐานต่างๆ ของประเทศที่ กองทุนหลักและ/หรือ กองทุน
ลงทุนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ
ความเสี่ ย งจากข้ อ จ ากั ด การน าเงิ น ลงทุ น กลั บ ประเทศ
(Repatriation risk) ความเสี่ ยงที่ เ กิ ดจากทางการของประเทศที่
กองทุนหลักและ/หรือกองทุน ลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่
เกิดวิกฤตการณ์ที่ไ ม่ป กติ ทาให้กองทุนหลักและ/หรือ กองทุ น ไม่
สามารถนาเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับ คื น
เงิน ตามระยะเวลาที่กาหนด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความเสี่ ยงที่ การลงทุ น อาจประสบกั บ ความผัน ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ ย น ท าให้ อั ต ราผลตอบแทนในรู ป เงิ น บาทผั น ผวน
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

ค ว ามเสี่ ย งจาก ก าร เข้ าท าสั ญญาซื้ อ ข าย ล่ ว งห น้ า
(Derivative) ความเสี่ ย งจากการที่ ร าคาหลั ก ทรั พ ย์ที่ ต ราสาร
อนุพนั ธ์นนั้ อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้า มกับที่
คาดการณ์ไ ว้ ทาให้กองทุน รับรู ้ผ ลขาดทุน เนื่องจากกองทุ น ได้
ดารงสถานะเปิ ดรับ ความเสี่ ยง (Exposure) จากการพิ จ ารณา
ลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ และความเสี่ยงจากการที่ราคาของตรา
สารอนุพนั ธ์มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทา
ให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้กาไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตรา
สารอนุพนั ธ์สงู ตามไปด้วย
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยง
จากการที่ กองทุ น ไม่ สามารถไถ่ถอนหน่ วยลงทุ น ที่ ลงทุ น ได้ใน
ราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้
ราคาตามที่ตอ้ งการ
ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk) กองทุนอาจมี ความเสี่ยง
ทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษี
ที่ ท าให้ ผู้ อ อกตราสาร หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยในการลงทุ น เพิ่ ม ขึ น้
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น อาจได้ผ ลตอบแทนจากการลงทุ น ต่ า กว่ า ที่
คาดการณ์ไว้ นอกจากนัน้ ในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนออก
กฎเกณฑ์ที่เป็ นอุปสรรคต่อผู้อ อกตราสารในการส่งเงินออกนอก
ประเทศเพื่อคืนเงินต้น
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
กองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปั จจัยที่จะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการน าเงิ น ลงทุน กลับของประเทศที่เข้ า ลงทุ น
อย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุ นอย่าง
ใกล้ชิด
ผูจ้ ดั การกองทุนจะบริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาลงทุ นหรือ
มีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ ขายล่ว งหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทัง้ นีก้ องทุน
อาจมี ความเสี่ ยงด้า นอัต ราแลกเปลี่ ยนในส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ท าการ
ป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทาให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลกาไร
หรือขาดทุนเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ อีกทั้งการ
ทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทน
ของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้า นอัตราแลกเปลี่ ยน อาจท าให้กองทุ น เสี ยโอกาสที่ จ ะได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ หากอัตราแลกเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับที่คาดการณ์ไว้

กองทุ นจะพิ จารณาคัดเลื อกลงทุ นในกองทุ นหลัก ที่ มี ขนาดและ
สภาพคล่องสูงเพียงพอ โดยคานึงถึงปริมาณการซือ้ ขายในกรณีที่มี
การ ไถ่ถอนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
กองทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนหลักในประเทศที่ผู้จัดการกองทุ น
พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงทางกฎหมายในระดับต่า
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ
ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk)
กรณีที่กองทุนมี การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ว งหน้าเพื่อ ป้ อ งกั น
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น อาจมี ความเสี่ ยงทางด้าน
เครดิตของบริษัทที่ เป็ นคู่สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้านัน้ โดยคู่สัญญา
ในการทาธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจาก
มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่ดอ้ ยลง จึงขาดสภาพคล่อง
ที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน

การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษั ท จั ด การจะท าการวิ เ คราะห์ ส ถานะหรื อ อั น ดั บ ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษั ท ที่ เ ป็ นคู่ สั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า อย่ า ง
ระมัดระวัง และสม่ าเสมอ โดยคัดเลือ กคู่ สัญญาที่ ไ ด้รับ การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ ที่ลงทุนได้ (Investment grade)
จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ได้รบั การยอมรับจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากมีการปรับตัวในทางลบ
อย่างมีนัยสาคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ทั้งนี ้ เพื่อลดความเสี่ ยงจาก
การที่คู่สัญญาในการท าธุ รกรรมไม่ สามารถท าตามข้อ สั ญ ญา
ตามที่ ตกลงกันไว้

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึน้ อยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม สาหรับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. KKP PGE-H
2. KKP PGE-H-F
3. KKP PGE-H-SSF
4. KKP PGE-H-M
โดยมีรายละเอียดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น ดังต่อไปนี ้
• เครื่องมือการกาหนดให้ผู้ลงทุนเป็ นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบัน บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ดุลพินิจ
พิ จ ารณาเลื อ กใช้เครื่ องมื ออย่ างหนึ่ง อย่ างใดหรื อหลายอย่ างตามความจ าเป็ นและหรื อ ตามการประเมิน ว่า สมควรภายใต้เงื่อนไข
ข้อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนมีการรับคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ในแต่ละวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมูลค่าตั้งแต่รอ้ ยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามวิธีการคานวณที่
บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด threshold ข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็น
เหมาะสม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มี อานาจอื่น ทั้งนี ้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อ มูลของกองทุนต่ างประเทศปลายทางที่ ใช้เ ครื่ องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
อัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีท้ างเว็บไซต์ของบริษัท จัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่กาหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ
หรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
โดยจะไม่ต่ากว่าระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครอง ที่กาหนดในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการ
การใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บ ริษัทจัด การ
กาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุน รวมลงทุนและหรือ สภาพตลาดของ
ทรัพย์สิน และหรือค่าธรรมเนียมการซื ้อขาย (commission) และหรือค่าธรรมเนี ยมธนาคาร และหรือภาษี และหรืออากรแสตมป์ ที่
เกี่ยวข้อง และหรือ bid-ask spread และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทัง้ ทางตรงและ
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ทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อ มูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จ จริงที่มีอ ยู่แ ละหรือ สมมติ ฐานและหรือการประเมินจากปั จ จัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียม
การซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถ
ใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณี ที่ มี การใช้เ ครื่ อ งมือ Liquidity Fee นี ้ เงิ น จาก Liquidity Fee ที่ เ รี ยกเก็ บ ได้จะนากลับ เข้ากองทุน อย่ า งไรก็ ตามการใช้
เครื่องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี ้
ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม:
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติข องสานักงาน
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท จัดการลงทุนและหรือหน่ วยงานที่ มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิ จารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกั บกองทุน ปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมี การใช้เ ครื่ องมื อนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จ ะถื อ ว่า กองทุน นีม้ ี ก ารใช้
เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น
บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่ างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ข องบริษัทจัดการหรือ ผ่า นทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
- การปรั บ มู ล ค่ าทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ด้ ว ยสู ต รการค านวณที่ ส ะท้ อ นต้น ทุ น ในการซื้อ ขายทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น รวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ: Full swing pricing หรือ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ดุลพิ นิจ
พิจารณาเลือ กใช้เ ครื่อ งมื ออย่า งหนึ่ง อย่ างใดหรือ หลายอย่า งตามความจ าเป็ นและหรื อตามการประเมิน ว่ า สมควรภายใต้เ งื่ อ นไข
ข้อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจ
มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนี ้จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุน ต่า งประเทศปลายทางที่ใ ช้เครื่อ งมือ นี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
โดยบริ ษั ท จัดการอาจพิ จ ารณาใช้ Full swing pricing หรื อ Partial swing pricing โดยมี ห ลักการในการพิ จ ารณาเป็ น ไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรื อ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
2. swing factor มีหลักการในการพิ จารณาเป็ น ไปตามนโยบายและแนวทางที่บ ริษัท จัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่า ใช้จ่ ายจากการซื ้อหรื อขายทรัพ ย์สิน ของกองทุน รวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือภาวะ
สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี)
และหรือภาษี และหรืออากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้
หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษั ทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อ สภาพคล่อ งของหลักทรัพ ย์ที่
กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราหรือเปลี่ยนแปลง swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซือ้ หน่ วยลงทุนที่ชาระเงิน ด้วยเช็ ค รวมเข้าเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่มีก ารใช้
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ น การ
ใด ๆ ที่ได้ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่า
เช็คค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็ คที่
เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดย
ที่มลู ค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่า การขายคื นหน่ว ยลงทุ น (redemption) และหักด้วยมูลค่า การสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ออก
(switch out)
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิ จารณาเป็ น ไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษั ท
จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของ
สานักงาน ก.ล.ต.และหรื อ สมาคมบริ ษั ทจัดการลงทุ น และหรื อ หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจอื่ น ทั้ง นี ้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัดการจะพิ จ ารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี ้มี
การใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกาหนด
ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
-

การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ดุลพิ นิจ
พิจารณาเลือ กใช้เ ครื่อ งมื ออย่า งหนึ่ง อย่ างใดหรือ หลายอย่า งตามความจ าเป็ นและหรื อตามการประเมิน ว่ า สมควรภายใต้เ งื่ อ นไข
ข้อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อ งในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจ
มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติข องสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ้วย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุน ต่า งประเทศปลายทางที่ใ ช้เครื่อ งมือ นี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทัง้ นี ้ การกาหนด ADLs factor จะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการ
ซื ้อ หรื อ ขายทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น รวม (transaction costs) เช่ น bid-ask spread ค่ า ธรรมเนี ย มการซื ้อ ขาย (commission)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจาก
ปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายการทาธุ รกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่ องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษี และหรือ อากรแสตมป์ ที่
เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปั จจัยอื่น ๆ
ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จ จริ งที่
มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. การกาหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการ
จะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาด
ของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่
อาจส่งผลต่อ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุน ลงทุนอยู่ ทั้งนี ้ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการ
การใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่ าซือ้ หน่ว ยลงทุนที่ชาระเงิน ด้วยเช็ ค รวมเข้าเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันท าการที่มี การใช้
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้ หน่วยลงทุนทั้งหมด
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หรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั การ
จัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ ี่ทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนออก เพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกาหนดไว้ รวมถึงบริ ษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที่ทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นออก
ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกาหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกิน อัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. การเรียกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุน สุทธิ
ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าซือ้
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่ อาจเกิ ดขึ น้ กั บ ผู้ถือ หน่ ว ยที่ ยังคงลงทุน ในกองทุน ต่อ ไป เครื่องมือนีไ้ ม่ ได้มี วัตถุ ป ระสงค์เ พื่อ สร้า ง
ผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
กองทุ น รวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี การใช้ ADLs บริ ษั ท จัดการจะพิ จ ารณาดาเนิ น การให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุ น รวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี การใช้ ADLs บริ ษั ท จัดการอาจจะพิ จ ารณาดาเนิน การให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรื อหน่ว ยงานที่มีอ านาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิ จารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกั บกองทุน ปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมี การใช้เ ครื่ องมื อนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จ ะถื อ ว่ า กองทุน นีม้ ี ก ารใช้
เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น
บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่ างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ข องบริษัทจัดการหรือ ผ่า นทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
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• การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา : 3 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัด การจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ดุลพิ นิจ
พิจารณาเลือ กใช้เ ครื่อ งมื ออย่า งหนึ่ง อย่ างใดหรือ หลายอย่า งตามความจ าเป็ นและหรื อตามการประเมิน ว่ า สมควรภายใต้เ งื่ อ นไข
ข้อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจ
มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
เนื่องจากการแสดงข้อมูลใน “ระบบบริหารจัดการกองทุนรวม” ของสานักงาน ก.ล.ต. (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565) สามารถแสดงข้อมูล
ได้เพียง “เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่ว ยลงทุ นมูลค่าเกิ นกว่ า : ….% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการ
ล่วงหน้าเป็ นเวลา: …วันทาการ" แต่เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนดสาหรับการใช้ notice period นี ้ คือ “เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการไถ่
ถอนหน่วยลงทุนมูลค่า ตั้งแต่ 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่ว งหน้าเป็ นเวลา 3 วันทาการ” ดังนั้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้เงื่อนไขที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมนีเ้ มื่อจะใช้ notice period
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการ ในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุน ต่า งประเทศปลายทางที่ใ ช้เครื่อ งมือ นี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. กรณีที่ 1: ในกรณีสถานการณ์ปกติ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการขายคืนหน่วยลงทุนมูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
ของกองทุนตามวิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการอาจกาหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าตามเงื่ อนไข
Notice period เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
กรณีที่ 2: ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดของ
การขายคืนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งปฏิบัติตามเงื่อนไข Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกาหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครัง้ นัน้ ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่อ งทาง
อื่นที่บริษัทจัดการกาหนด โดยรายละเอียด Notice period ในกรณีที่ 2 นี ้ อาจแตกต่างจากกรณีที่ 1 ทัง้ นี ้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
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และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจ
อื่น
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม
2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อ งอื่นได้ โดยในกรณีที่มีการใช้ Notice
period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย แนวทางในการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจัดการจะปฏิบัติกับคาสั่งที่ได้
จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคาสั่งที่ได้ต ามปกติในวันที่ทารายการด้วย และหากจะปฏิบัติเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
ประกาศแนวทางอื่ นเพิ่ มเติ มทางเว็ บไซต์ของบริษั ท จัดการหรือ ผ่ า นทางช่อ งทางอื่ นที่บ ริ ษัท จัดการกาหนด ทั้งนีจ้ ะอยู่ภ ายใต้
กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่
มีอานาจอื่น
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตั ิกับคาสั่งที่ไ ด้จาก
Notice period นัน้ เช่นเดียวกับคาสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ
เครื่องมืออื่น ได้แก่ การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการขายคืนที่ ไม่เป็ นไปตามปริ มาณหรือระยะเวลาที่ กาหนด (Liquidity Fee) การปรับ
มู ลค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ด้ว ยสู ตรการค านวณที่ สะท้ อ นต้น ทุ น ในการซื ้อขายทรั พย์สิ น ของกองทุ น รวม (Swing pricing) การเพิ่ ม
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs) การกาหนดเพดานการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน (Redemption Gate) การดาเนินการในกรณีที่ผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนีห้ รือตราสารที่
ลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ดว้ ยราคาที่เหมาะสม (Side pocket) การระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (Suspension of
Dealings) และเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนที่มีระบุในรายละเอียดโครงการและหรื อ
หนังสือชีช้ วนกองทุนนี ้ และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลง Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
หรือเปลี่ยนแปลงไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ
ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Notice period อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริ ษั ท จัดการอาจพิ จ ารณาใช้แ ละกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมี ห ลักการในการพิ จ ารณาเป็ น ไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่ อง
ของตลาด และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุ น และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผล
ต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี การใช้ notice period บริ ษั ท จัดการสามารถจะพิ จ ารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิ จารณาเป็ น ไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษั ท
จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของ
สานักงาน ก.ล.ต.และหรื อ สมาคมบริ ษั ทจัดการลงทุ น และหรื อ หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจอื่ น ทั้ ง นี ้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัดการจะพิ จ ารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี ้มี
การใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่า งประเทศปลายทางกาหนด
ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
-

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ : 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ดุลพิ นิจ
พิจารณาเลือ กใช้เ ครื่อ งมื ออย่า งหนึ่ง อย่ างใดหรือ หลายอย่า งตามความจ าเป็ นและหรื อตามการประเมิน ว่ า สมควรภายใต้เ งื่ อ นไข
ข้อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี ้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจ
มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติ เป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนีม้ ีการใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุน ต่า งประเทศปลายทางที่ใ ช้เครื่อ งมือ นี ้ โดยเปิ ดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ขั้นต่า ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอี ยด
วิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณที่บริษัทจัดการ
กาหนด
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3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะ
ใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของ
กองทุ น มี ค่ า เท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า Gate threshold ที่ บ ริ ษั ท จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่ า ซื ้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น สุท ธิ ข องกองทุ น
คานวณจาก มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis)
ของคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนถั ดไป
รวมกับคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั่ง
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้มีการยกเลิกคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ
โดยหากจะเปิ ดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บ ริษัท
จัดการกาหนด
7. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
8. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Gate threshold และหรือ Gate period ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และหรือไม่เกิน Gate period ที่ระบุในโครงการ
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการแตกต่างจากกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น กรณีมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นที่
ค้างอยู่จากการใช้ Redemption Gate โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่คา้ งอยู่ในรายการ
และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชักช้า เป็ นต้น
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ
โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และหรือ
ความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล่องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม และ
หรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อ
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ และหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการ
อาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิน การ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุ น รวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี การใช้ Redemption gate บริ ษั ท จัดการอาจจะพิ จ ารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติ
ของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะถือว่ากองทุนนี ้มี
การใช้เครื่องมือนีด้ ว้ ย โดยรายการซือ้ ขายของกองทุนนีจ้ ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกาหนด
ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี ้ โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการห รือผ่าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
-

การดาเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุ น
ประเภทสถาบัน

-

การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทาการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้องระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืน หน่ ว ย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่ง ซือ้ หน่วยลงทุนที่ รับ ไว้แ ล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซื ้อหน่ว ยลงทุ นแก่ ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ ว่า จะ
เป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
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2.อยู่ ใ นระหว่ า งดาเนิ น การเปลี่ ยนให้บ ริ ษั ท จัด การกองทุ น รวมรายอื่ น เข้ า บริ ห ารจัด การกองทุ น รวมภายใต้ก ารจั ดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพี ยงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ัดการ
เงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า
2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 และ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
หรือข้อ 2.1
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รบั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาล
เป็ นประกัน
5

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผอู้ อกจัดตัง้
1. 10% หรือ
ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาต
2. นา้ หนักของตราสารที่ลงทุน
ให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
ใน benchmark + 5%
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจสถาบัน
การเงิน
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
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 และขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู้ อกตราสารอยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซือ้
ขายใน SET
หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของบริษัทดังกล่าวซือ้ ขายใน
กระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มี
การเพิกถอนหุน้ ออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน SN หรือศุกูกที่ผอู้ อก
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ
หรือผูอ้ อกจัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
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รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับ
แต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ 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 ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET
หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ใน ระหว่าง
IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผูล้ งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข
เหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน
SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน ส่วนที่ 2
ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือ
ในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจาย
ไม่จากัดอัตราส่วน
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รบั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงิน
กับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(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: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผู้ส่งั จ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
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- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี เว้นแต่เป็ น MF ที่
มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6
เดือน ทัง้ นี ้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
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ข้อ

2

3
4
5

6

ประเภททรัพย์สิน
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนีท้ ี่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
reverse repo
securities lending
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน SN ศุกูก
หรือตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ส่วนที่ 1: อัตราส่วน
การลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สิน
หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating
derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
(non-hedging)
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รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จากัด net
exposure ที่เกิดจาก การลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่
เกิน 100% ของ NAV
(รายละเอียดของการคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงานประกาศกาหนด)
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน รายละเอียดของ
การคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
ประกาศกาหนด จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-atrisk :
VaR) ของ MF ต้องเป็ นดังนี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การ
ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน
(complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทยหรือ
ตราสารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)

อัตราส่วน
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของบริษัท
รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ออกตราสาร
รายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ล่า สุด ทั้งนี ้ ในกรณี ที่
ผู้อ อกตราสารมี ห นี ้สิน ทางการเงิ น ที่ อ อกใหม่ ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชี ถัดไปและ
ยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน ตามงบการเงิน ล่า สุดด้ว ยก็ได้โดยข้อ มูลหนี ้สินทางการเงิ น นั้น
จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ น การทั่ว ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่ มี ห นี ้สิน
ทางการเงิ น ตามที่ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นงบการเงิ น ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ล่ า สุ ด **
ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้ องผู้ออก
รายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผอู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
หมายเหตุ: *หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี
ที่ผอู้ อกตราสารดังกล่าวได้จัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั้ โดยเป็ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ที่ กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ตาม
กฎหมายว่ า ด้ว ยวิ ช าชี พ บัญชี หรื อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เ ป็ น ที่ ยอมรั บ
ในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
**รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ น ตราสารที่ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อ
กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่
ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนใน หน่วยลงทุนของ MF อื่น ที่ บลจ.เดียวกันเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ

4

หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ น
หน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
5 หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทัง้ หมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนัน้
เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
6 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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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน)
รายการที่เรียกเก็บ
อัตราตาม
เรียกเก็บจริงรอบปี **
เรียกเก็บจริงรอบปี **
โครงการ**
28 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 63 1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
รวมทั้งหมดที่ประมาณการได้
- KKP PGE-H
0.630
0.678
ไม่เกิน 4.8150
- KKP PGE-H-F
0.134
0.144
- KKP PGE-H-SSF
0.630
0.679
- KKP PGE-H-M
N/A
N/A
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)
- KKP PGE-H
0.496
0.534
ไม่เกิน 2.6750
- KKP PGE-H-F
ปัจจุบนั ยกเว้น
ปัจจุบนั ยกเว้น
- KKP PGE-H-SSF
0.496
0.535
- KKP PGE-H-M
N/A
N/A
1.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
(Trustee Fee)
- KKP PGE-H
0.035
0.037
ไม่เกิน 0.1070
- KKP PGE-H-F
- KKP PGE-H-SSF
- KKP PGE-H-M
N/A
N/A
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน (Registrar Fee)
- KKP PGE-H
0.099
0.107
ไม่เกิน 0.5350
- KKP PGE-H-F
- KKP PGE-H-SSF
- KKP PGE-H-M
N/A
N/A
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
ตามที่จ่ายจริง
0.027
0.008
ประมาณการไม่ได้
2.1 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ตามที่จ่ายจริง
0.011
2.2 ค่าจัดตัง้ กองทุน
ตามที่จ่ายจริง
0.014
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น
0.008
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ตามที่จ่ายจริง
0.002
ค่าธรรมเนียม MSCI INDEX
เป็ นต้น *****
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด (1+2)
ตามที่จ่ายจริง
- KKP PGE-H
0.657
0.686
- KKP PGE-H-F
0.161
0.152
กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)

เรียกเก็บจริงรอบปี **
1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65

0.679
0.144
0.679

N/A

0.535
ปัจจุบนั ยกเว้น
0.535
N/A

0.037

N/A

0.107

N/A
0.007

0.007

0.686
0.151
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- KKP PGE-H-SSF
- KKP PGE-H-M
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

ตามที่จ่ายจริง

0.657
0.687
N/A
N/A
0.110
0.052
[คิดเป็ น 317,716.15 บาท] [คิดเป็ น 561,885.01บาท]

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน**,**** (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
เรียกเก็บจริงรอบปี **
เรียกเก็บจริงรอบปี **
อัตราตาม
รายการที่เรียกเก็บ
28 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 63 1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64
โครงการ
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(Front-end Fee)
- KKP PGE-H
ไม่เกิน
ปั จจุบนั ยกเว้น
ปั จจุบนั ยกเว้น
- KKP PGE-H-F
2.0000
- KKP PGE-H-SSF
- KKP PGE-H-M
N/A
N/A
2. ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร รั บ ซื ้ อ คื น
หน่วยลงทุน(Back-end Fee)
- KKP PGE-H
ไม่เกิน
ปั จจุบนั ยกเว้น
ปั จจุบนั ยกเว้น
- KKP PGE-H-F
2.0000
- KKP PGE-H-SSF
- KKP PGE-H-M
N/A
N/A
3. ค่ าธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร สั บ เ ป ลี่ ย น
หน่วยลงทุน (Switching Fee)
กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง
ไม่เกิน
ปั จจุบนั ยกเว้น
ปั จจุบนั ยกเว้น
- KKP PGE-H
2.0000
- KKP PGE-H-F
- KKP PGE-H-SSF
- KKP PGE-H-M
N/A
N/A
กรณีเป็ นกองทุนต้นทาง
- KKP PGE-H
ไม่เกิน
ปั จจุบนั ยกเว้น
ปั จจุบนั ยกเว้น
- KKP PGE-H-F
2.0000
- KKP PGE-H-SSF
- KKP PGE-H-M
N/A
N/A
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
- KKP PGE-H
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ
- KKP PGE-H-F
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
1 รายการ
- KKP PGE-H-SSF
ปั จจุบนั ยกเว้น
ปั จจุบนั ยกเว้น
- KKP PGE-H-M
N/A
N/A
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0.686
N/A
0.031
[คิดเป็ น 682,583.34 บาท]

เรียกเก็บจริงรอบปี **
1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65

ปั จจุบนั ยกเว้น

N/A

ปั จจุบนั ยกเว้น

N/A

ปั จจุบนั ยกเว้น

N/A

ปั จจุบนั ยกเว้น

N/A
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
ปั จจุบนั ยกเว้น
N/A
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5. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ซื ้ อ ข า ย
หลักทรัพย์ขาเข้า
-KKP PGE-H
-KKP PGE-H-F
-KKP PGE-H-SSF
- KKP PGE-H-M
6. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ซื ้ อ ข า ย
หลักทรัพย์ขาออก
-KKP PGE-H
-KKP PGE-H-F
-KKP PGE-H-SSF
- KKP PGE-H-M

ไม่เกิน
2.0000

ไม่เกิน
2.0000

ปั จจุบนั ยกเว้น

ปั จจุบนั ยกเว้น

ปั จจุบนั ยกเว้น

N/A

N/A

N/A

ปั จจุบนั ยกเว้น

ปั จจุบนั ยกเว้น

ปั จจุบนั ยกเว้น

N/A

N/A

N/A

* การคานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะคานวณจากมูลค่า ทรัพย์สินทั้ง หมด
หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เกิดขึน้ ในวันทาการนัน้
** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่อตั ราภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุ งอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
*** ค่าใช้จ่ายอื่น ที่แต่ละรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็ บ
จากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่รอ้ ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึน้ ไป บริษัทจะเปิ ดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็ นรายการ
ต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรายการใดๆ ที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจะรวมค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไว้เป็ นรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ และแสดงไว้เป็ นรายการสุดท้าย
**** บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดโครงการในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ”
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัต ราไม่เกิน
ร้อ ยละ 5 ของอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มดัง กล่ า ว หรื อ ค่ า ใช้จ่ า ย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้ง นี ้เ ป็ น ไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นรายละเอี ย ดโครงการ หรื อ
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
3) ในกรณีที่กองทุ น ลงทุ นในหน่ว ยลงทุ นของกองทุ นรวมภายใต้ก ารจัด การของบริษั ท จัด การ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่ เรีย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซือ้ คืน (back-end fee) ซา้ ซ้อนกันและ
รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม
ดังกล่าวซา้ ซ้อนด้วยเช่นกัน
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอลอีควิตี้ เฮดจ์
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
• รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)
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• รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืน
- ไม่มี –
• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)
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• รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
- ไม่มี –
• รายงานสรุ ปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุน
หรือมีไว้เป็ นรายตัว
- ไม่มี –

กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึน้ ไป
AAA

AA

A

BBB

BB

B

C

D

อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าที่สุด ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการ
ชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
มีความเสี่ยงต่ามาก ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ AAA
มีความเสี่ยงในระดับต่า ผู้ออกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบีย้
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิ จ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระ
ดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพี ยงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ ย น
แปลงทางธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้อ มอื่ น ๆ มากกว่ า และอาจมี ค วาม
สามารถในการชาระหนีอ้ ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบีย้
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนีอ้ ยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
มี ค วามเสี่ ย งในระดับ สู ง มาก ผู้อ อกตราสารหนีม้ ี ค วามสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมดความสามารถหรือความ
ตัง้ ใจในการชาระหนีไ้ ด้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนีส้ ูงที่สุด ผูอ้ อกตราสารหนีไ้ ม่มีความสามารถใน
การชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่
เอื ้อ อ านวยทางธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ อย่ า งมากจึ ง จะมี
ความสามารถในการชาระหนีไ้ ด้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ ม่สามารถชาระ
ดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด

คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี
T1

T2
T3
T4

ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองจากการผิดนัดชาระหนีท้ ี่
ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั อันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัด
ชาระหนีท้ ี่สูงยิ่งขึน้
ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่น่าพอใจ
ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่ยอมรับ
ได้
ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็ นอันดับเครดิตตราสาร
หนีใ้ นตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร
โดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชาระหนีจ้ ากสกุลเงินบาทเป็ น สกุ ล
เงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี ้ Tris Rating ยั ง ก าหนด “แนวโน้ม อัน ดั บ เครดิ ต ” (Rating
Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็ นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต ของผู้
ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจในอนาคตของผูอ้ อกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้
ทั้ ง นี ้ แนวโน้ ม อั น ดั บ เครดิ ต ที่ อ อกให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานหนึ่ ง ๆจะเที ย บเท่ า กั บ
ความสามารถในการชาระหนีข้ องหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิ ต แบ่ ง
ออกเป็ 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

กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย

คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือระยะสั้น สาหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น สู ง สุ ด ของอั น ดั บ ความ
น่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนีจ้ ะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีค วาม
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ ตรา
สารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตรา
สารทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ สูงมากเปรียบเทียบกั บ ผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถื อ
ของตราสารทางการเงินขั้นนีต้ ่างจากผู้ออกตราสารหรื อ ตรา
สารอื่ น ที่ ไ ด้รับ การจั ด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้น สู ง สุ ด ของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทีย บกับ
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็ นไปได้
มากกว่ า การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ห รื อ สภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ไ ด้
ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ ากกว่า
ตราสารหนีอ้ ื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่
สูงกว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย การชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของ
ตราสารเหล่านีภ้ ายในประเทศนัน้ ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับ
หนึ่งและ ความสามารถในการชาระหนีค้ ืนตามกาหนดเวลาจะ
มีความไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิ จ
ในทางลบ
B (tha) แสดงถึ ง ระดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้น ต่ า อย่ า งมี นั ย ส าคัญ เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้อ อกตราสารหนี ้อื่ น ๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนีแ้ ละข้อผูกพันทางการเงิ น
ยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบัน แต่ความมั่นคงยังจากัดอยู่ในระดับ
หนึ่ ง เท่านั้น และความสามารถในการช าระหนีต้ ามกาหนด
อย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชาระหนีต้ าม
กาหนดอย่างต่อเนื่องนัน้ ไม่แน่นอนขึน้ อยู่กับสภาวะที่เอือ้ ต่อ
การดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ ต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถใน
การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กับสภาวะที่เอือ้ ต่อ
การดาเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี ้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กร
หรือตราสารหนีซ้ ึ่งกาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี ้ ในปัจจุบนั

F1 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตรา
สารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆใน
ประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่าเชื่อถือนีจ้ ะมอบให้สาหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่น
ในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กับตราสารทางการเงินที่
ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ ความน่าเชื่อ ถือ สู ง เป็ น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่
กาหนด
F2 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขทางการเงินตาม
กาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนีอ้ ื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3 (tha)แสดงถึ ง ระดับ ความสามารถในการช าระหนี ้ต ามเงื่ อ นไขของตราสาร
การเงินตามกาหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการ
ชาระหนีด้ ังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ ไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สูงกว่า
B (tha) แสดงถึ ง ระดับ ความสามารถในการช าระหนี ้ต ามเงื่ อ นไขของตราสาร
การเงินตามกาหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่น
ในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนีด้ งั กล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสัน้
C (tha) แสดงถึ ง ระดับ ความสามารถในการช าระหนี ้ต ามเงื่ อ นไขของตราสาร
การเงินตามกาหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราอื่นใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กับ
สภาวะที่เอือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้
D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนีท้ ี่ได้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น
สาหรับประเทศไทย
เครื่ อ งบ่ ง ชี ้พิ เศษส าหรับ ประเทศไทย “ tha ” จะถู ก ระบุ ไ ว้ต่ อ จากอันดับ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ทุ ก ระดับ เพื่ อ แยกความแตกต่ า งออกจากการจั ด อัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจาก
อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ส าหรั บ ประเทศหนึ่ ง ๆ เพื่ อ แสดงถึ ง สถานะย่ อ ยโดย
เปรี ย บเที ย บกั น ภายในอั น ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น หลั ก ทั้ ง นี ้ จะไม่ มี ก ารระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรือ
อันดับที่ต่ากว่า “CCC (tha)”
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มี การระบุ สัญ ลักษณ์ต่ อ ท้า ย
ดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็ นไปได้ที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึน้ “สัญญาณลบ” จะบ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอัน ดับ
ความน่าเชื่อถือให้ต่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถื อ
อาจจะได้รับการปรับ ขึน้ ปรับ ลงหรื อคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับ ความ
น่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพนื ้ ฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกพิจารณาว่าเป็ นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ลง
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
แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนัน้ การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับนัน้ และการกากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพต่าที่สุดในอันดับนัน้

•

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.3 เท่า

•

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)
• กองทุน KKP PGE-H มีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown
= -33.23% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็ นข้อมูลตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
ถึงวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี)
• กองทุน KKP PGE-H-F มีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown
= -17.99% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็ นข้อมูลตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
ถึงวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี)
• กองทุน KKP PGE-H-SSF มีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown
= -18.14% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็ นข้อมูลตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
ถึงวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี)
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ข้อมูลกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก)
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ผลการดาเนินงานของกองทุน
• กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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

Year to
Date
-12.99%
-12.90%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 2,304,974,536.34 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.4900 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
7.89%
N/A
N/A
10.13%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

-5.84%
-5.81%

-9.80%
-9.41%

-7.30%
-6.41%

N/A
N/A

21.56%

23.94%

20.92%

16.46%

N/A

N/A

N/A

22.11%

19.40%

21.25%

18.86%

14.88%

N/A

N/A

N/A

19.62%

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%ต่อปี )
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

กองทุนรวม

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7.17%

13.80% 17.66%

ตัวชีว้ ดั 3,6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9.15%

16.63% 19.55%

ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10.98% 31.91% 12.56%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.71% 28.27% 11.05%
ตัวชีว้ ดั
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชีว้ ดั : 95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน
4
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินแรกตัง้ แต่วนั ที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการ
สุดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
6

Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in
any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the
MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any
kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an
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indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an
“as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its
affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information
(collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality,
accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to
this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct,
indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages.
(www.msci.com)
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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• กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิด F ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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

Year to
Date
-12.81%
-12.90%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 14,768,293.49 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.5157 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
24.42%
N/A
N/A
25.87%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

-5.71%
-5.81%

-9.62%
-9.41%

-7.11%
-6.41%

N/A
N/A

21.56%

23.94%

20.92%

16.45%

N/A

N/A

N/A

20.13%

19.40%

21.25%

18.86%

14.88%

N/A

N/A

N/A

18.13%

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%ต่อปี )
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

กองทุนรวม

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

57.84% 17.66%

ตัวชีว้ ดั 3,6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

59.50% 19.55%

ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
26.04% 12.56%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
23.58% 11.05%
ตัวชีว้ ดั
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชีว้ ดั : 95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน
4
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินแรกตัง้ แต่วนั ที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการ
สุดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
6

Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in
any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the
MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any
kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an
indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an
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“as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its
affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information
(collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality,
accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to
this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct,
indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages.
(www.msci.com)
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (เปิ ดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)
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• กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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

Year to
Date
-12.99%
-12.90%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 155,965,869.66 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.4905 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
13.33%
N/A
N/A
15.55%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

-5.84%
-5.81%

-9.80%
-9.41%

-7.29%
-6.41%

N/A
N/A

21.56%

23.94%

20.92%

16.46%

N/A

N/A

N/A

16.12%

19.40%

21.25%

18.86%

14.88%

N/A

N/A

N/A

14.52%

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%ต่อปี )
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

กองทุนรวม

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

25.59% 17.65%

ตัวชีว้ ดั 3,6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

28.36% 19.55%

ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
16.95% 12.56%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15.51% 11.05%
ตัวชีว้ ดั
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชีว้ ดั : 95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน
4
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินแรกตัง้ แต่วนั ที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการ
สุดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
6

Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in
any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the
MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any
kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an
indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an
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“as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its
affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information
(collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality,
accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to
this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct,
indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages.
(www.msci.com)
หมายเหตุ :

1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (เปิ ดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)
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ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการที่เกี่ ยวข้องกับกรมธรรม์ป ระกันชี วิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของ
บริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account)
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี ้ การซือ้ ขา ย
หน่ ว ยลงทุ น ควบกรมธรรม์ป ระกั น ชี วิ ตอาจมี ข้อ ก าหนด และวิ ธี ป ฏิ บัติที่ แ ตกต่ า งไปจากการซื ้อ ขายกองทุ น เพี ย งอ ย่ า งเดี ยว ผู้ลงทุ น
ที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุ นก่ อน
ตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทั้งปวงแล้ว ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สานักงานของ
บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้
(1) มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้น ต่ า
และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า:
เนื่ อ งจากแบบประกั นชี วิ ตควบการลงทุน มี ส่ว นที่ เ กี่ ยวข้องกรมธรรม์ป ระกัน ที่ ผู้ลงทุ น สามารถใช้สิท ธิตามกรมธรรม์ประกันได้
เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างสัญญา
ซึ่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนีม้ ี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้น การสั่งซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน จานว น
หน่วยลงทุนขั้น ต่า ของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่ว ยลงทุน คงเหลือ ในบัญชี ขั้น ต่ า และจานวนหน่ว ยลงทุ นคงเหลือ ในบัญชีขั้น ต่ า ซึ่งอาจ
แตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซือ้ หน่ว ยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ป ระกันชี วิตควบการลงทุน ผ่านบริษัทประกันชี วิต หรือตัวแทนหรื อ
นายหน้าประกันที่ได้รบั อนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยสามารถชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็ค
หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือวิธี อื่นที่บริษัทประกัน ชีวิ ต
กาหนด ทั้งนี ้ บริษัทประกัน ชี วิ ตอาจกาหนดมู ลค่า ขั้น ต่ าในการสั่ง ซื ้อหน่ว ยลงทุ น วันและเวลาท าการในการสั่ง ซือ้ หน่ ว ยลงทุ น วิธีการ
ในการสั่งซือ้ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุนได้รบั จากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่ง ซือ้ จะต้อ งอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุ นที่ กาหนดไว้ใ นโครงการกองทุน โดยคาสั่ง
ซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น จะมี ผลเมื่ อ บริ ษั ท จัดการได้รับ เอกสารและได้รับ ช าระเงิ น ครบถ้ว นจากบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ตแล้ว และเมื่ อ รายการสั่ง ซื ้อ
หน่ ว ยลงทุ น เสร็ จ สิ ้น สมบู รณ์แ ล้ว ผู้ส่ ัง ซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ สามารถขอเพิ กถอนรายการสั่ง ซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ไ ม่ ว่ า กรณี ใ ดทั้ ง สิ ้น เว้น แต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
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บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่า
ค าสั่ง ดัง กล่ า วหรื อ ผู้ลงทุ น เป็ น บุ คคลที่ อ าจเข้า ข่า ยลักษณะการกระท าผิ ดการท าธุ รกรรมฟอกเงิ น หรื อ การก่ อ การร้า ย ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิใ นการ
พิจารณารับประกัน
(3) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(3.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษั ทประกันชีวิ ต
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขาย
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการกองทุน
และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วยล งทุนนัน้
เสร็ จ สิ ้น สมบู รณ์แ ล้ว ผู้ส่ ัง ซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ สามารถขอเพิกถอนคาสั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ นได้ไ ม่ ว่ ากรณี ใ ดทั้ง สิ ้น เว้น แต่ บ ริ ษั ท จัดการ
จะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ว ยลงทุ น สามารถขายคืน หน่ว ยลงทุนโดยระบุเ ป็ นจ านวนหน่ว ยลงทุนหรือ วิธี อื่ น ใด
ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจานวนขัน้ ต่า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สาหรับผูล้ งทุนที่ ซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษั ทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้
นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ป ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่ างประเทศที่ มีลักษณะในทานองเดี ยวกับธุ รกิจการจั ดการ
กองทุนรวม ทั้งนี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อ กาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ ตอ้ งช าระเงิ นค่ าขายคื น
หน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษั ทจัดการให้กับ ผู้ลงทุ นที่ ซือ้ กรมธรรม์ป ระกัน ชีวิ ตภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่า ทรัพย์สิน สุ ท ธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุ รกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากั บ ตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เ กี่ ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็นชอบให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกัน ชี วิ ต
ควบการลงทุน
(3.2) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่า ขาย
คืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด
ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุ ปค่าใช้จ่า ย
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบการลงทุน สั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุ น
บริ ษั ท จัดการหรื อ นายทะเบี ยนจะเป็ นผู้อ อกเอกสารรับ รองสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น ให้แ ก่ บริ ษั ท ประกั น ชีวิ ต และบริ ษั ท ประกั น ชีวิ ตจะเป็ น
ผู้ออกใบยืนยัน การสั่งซื ้อ/ขายคืน หน่ วยลงทุน ให้กับ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นภายใต้กรมธรรม์ป ระกั นชี วิ ตควบการลงทุ น ภายใน 15 วันทาการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวน
สิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
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(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้กรมธรรม์ป ระกั น ชี วิ ตควบการลงทุ น สามารถสับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ผ่ า นบริ ษัท ประกั นชีวิต
ตามจานวนขัน้ ต่าจานวนเงินคงเหลือขัน้ ต่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชี วิตกาหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษัทประกันชีวิ ต
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง)
เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน ชีวิ ต
และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งกาหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่ ง หรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยล งทุ น
กองทุ น เปิ ดต้น ทางกองหนึ่ ง เพื่ อ ไปลงทุ น ในกองทุ น เปิ ดปลายทางอี กกองหนึ่ ง หรื อ หลายกองทุ น ตามเงื่ อ นไขที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น แสดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่ วนกองทุ นอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ ยนกองทุ นโดยอัตโนมัติตามคาสั่ง ในแบบฟอร์ม ที่บ ริษั ทประกัน ชี วิตก าหนด
ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี ้ รู ปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น
เป็ นไปตามที่กาหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับบริษัท
ประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว
(4) บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า ไม่
เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ านวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจ านวนขั้นต่าที่ บ ริ ษั ท
ประกันชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จัดส่งใบยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการ นับแต่
วันที่ได้ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ
การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงิน
เป็ นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนีผ้ ู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน สามารถสอบถาม
ข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่ง
ให้กับบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกัน
ชีวิตเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดาเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ต่อไป
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(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่ง
รายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่ บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัท
ประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ป ระกัน
ชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
(7) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซอื ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี ้
(7.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้
(7.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
(7.3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา
15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิ ต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าที่
เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อ
ที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง
เป็ นต้น
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันชีวิตนัน้
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของ
ฝ่ ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อ มูลเกี่ ยวกับ ความเสี่ ยงที่เ กี่ ยวข้องกับ หน่ ว ยลงทุน ที่ไ ด้รับ คาแนะน าเพื่อ ซือ้ หน่ ว ยลงทุ น นั้น
ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รบั ข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสิน ใจใน
การลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้น ตอนการดาเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม
เป็ นต้น
(7.11) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่ว ย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซือ้ กรมธรรม์ รวมทัง้ การซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
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(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกาหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้อ ง
กับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สานักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน ชีวิ ต
ควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุน และ/หรือ ผู้ลงทุน ที่ซือ้ กรมธรรม์ป ระกัน ชีวิ ตควบการลงทุ นแล้ว ทั้งนี ้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือ บริษัท
ประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้บริการสั่งซือ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสาหรับบริษัทประกัน
ชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ สาหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น (ตามคาจากัดความตามในหนังสือ ชีช้ วนส่ว นโครงการนี)้ โดยหากจะเปิ ดให้บ ริ การ
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริ ษั ท
จัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันที่รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565

กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)

หน้า 85

ข้อมูลเพิ่มเติม
คาจากัดความ / คานิยาม :
หมายถึงโครงการ
กองทุน/กองทุนรวม
หน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริษัทจัดการ
กองทุนหลัก
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์
วันทาการ
วันทาการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง

ราคาขายหน่วยลงทุน

หมายถึง

หมายถึง
หมายถึง

ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หมายถึง
คาเสนอซือ้

หมายถึง

แก้ไขราคาย้อนหลัง

หมายถึง

โครงการจัดการกองทุนเปิ ดเคเคปี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์
กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์
หน่วยลงทุนของกองทุนมี 4 ชนิด คือ
1.หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป(ชื่อย่อ : KKP PGE-H)
2.หน่วยลงทุนชนิด F (ชื่อย่อ : KKP PGE-H-F)
3.หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : KKP PGE-H-SSF)
4.หน่วยลงทุนชนิด M (ชื่อย่อ : KKP PGE-H-M)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนนาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุนรวม
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั อนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันเปิ ดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
วันทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการซึ่ง
เป็ นวันทาการปกติของบริษัทจัดการและวันทาการของกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทน
ขายกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกาหนดเพิ่มเติม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว ทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทา
การที่คานวณ
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายนัน้ บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายนัน้ หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทั่วไปที่ผทู้ าคาเสนอซือ้
ต้องปฏิบตั ิตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคา
ย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปั จจุบนั
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การชดเชยราคา

หมายถึง

กิจการ

หมายถึง

กลุ่มกิจการ

หมายถึง

สถาบันการเงินตาม
กฎหมายไทย
สมาคม

หมายถึง

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

หมายถึง
หมายถึง

บริษัทประกันชีวิต

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

กรมธรรม์ประกันชีวิต

หมายถึง

กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน

หมายถึง

การเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุน
บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซอื ้ ขายในศูนย์
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จากัด
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับ
การจัดทางบการเงินรวม
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน และ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รบั อนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม
บริษัทประกันชีวิตผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันชีวิต และได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้
เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการสาหรับกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุน โดยให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นใดที่อาจดาเนินการ
ดังกล่าวแทนหรือในนามของบริษัทประกันชีวิตได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รบั การอนุมตั ิจากนายทะเบียนสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือหน่วยงานที่มี
อานาจ
กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผเู้ อาประกันภัย เพื่อเป็ นหลักฐานว่าผูเ้ อาประกันภัย
และบริษัทประกันชีวิตได้มีการทาสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนในหน่วย
ลงทุน โดยมีการตกลงว่าผูเ้ อาประกันภัยจะชาระค่าเบีย้ ประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกัน
ชีวิตสาหรับการให้ความคุม้ ครองต่อการมรณะ หรือการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผู้
เอาประกันจะชาระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต
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ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการ
ลงทุน
หน่วยลงทุนควบคู่
กรมธรรม์
มติพิเศษ

หมายถึง

มติเสียงข้างมาก

หมายถึง

กองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื่อการออม

หมายถึง
หมายถึง

หมายถึง
หมายถึง

ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเบีย้ ประกันส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดนามาลงทนใน
กองทุนรวม โดยโอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนในส่วนของกองทุนจะขึน้ อยู่กับผลการ
ดาเนินงานของกองทุนนัน้
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ขายควบคู่ไปกับการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตในรูปแบบ
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. เกียรตินาคินภัทร
กองทุนรวมที่มีวตั ถุประสงค์ ในการส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้ งทุนซึ่งจัดตัง้ ขึน้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และให้หมายความรวมถึงกองทุน
รวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการ
ออมระยะยาวของผูล้ งทุนตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว ทัง้ นี ้ เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวเท่านัน้ กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- ช่องทางการบริการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจั ดให้มี
ขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ ยวกับช่ องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่า วตามข้อ 1 ซึ่งจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็น ชอบ
จากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซือ้ ทั้งนี ้ บริษัท
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จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผสู้ นใจลงทุน/ผูจ้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานัก งานของ
บริษัทจัดการ หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน:
บริษัทจัดการจะจัดให้มีหรือดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) จัดให้มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุก
แห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมู ล
โครงการ ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) ได้ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ รั บ
ซือ้ คืนทุกวันในเวลาทาการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี)
การเปิ ดบัญชีกองทุน:
ผูจ้ องซือ้ จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุน
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี ้
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
(2) กรณีนิติบุคคล
ก) สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผู้มีอานาจได้ลงนามและประทับ ตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และหรือ ผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิช ย์
ออกให้
จ) สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
(3) กรณีบญ
ั ชีร่วม (ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 4 คน)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละราย
บริษัทจัดการกาหนดให้ผู้ใ ช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่ว ยลงทุนและเป็ น ผู้มี สิทธิที่จะได้รับเงินที่ไ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปั น ผล
รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็ นผูถ้ ือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเท่านั้น
ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการ จะดาเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ เป็ นผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (แต่ทงั้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมตั ิเปิ ดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่ เกิน 4 ราย) ซึ่งใน
กรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการจะทาการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี )
เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการ
ดาเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็ นผูก้ าหนดขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้ การดาเนินการพิสูจน์ทราบความมีตวั ตนของ
ลูกค้าเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)

หน้า 89

สาหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะถือเอา
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีเป็ นหลัก หรือใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุ ญา ต
เป็ นอย่างอื่น
หากข้อมูลของชุดคาขอเปิ ดบัญชีที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน อาจรวมถึงกรณีที่บ ริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้ผู้จองซือ้ ทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือ ไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ ไม่ได้รับการ
แก้ไข หรือยืนยันจากผูจ้ องซือ้ บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการเปิ ดบัญชีกองทุนให้แก่ ผู้จ อง
ซือ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี หรือเอกสารอื่นๆ ในการเปิ ดบัญชี โดย ถือว่าได้รับมติ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็ นปั จจุบันเพื่อให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชีช้ วนตามรอบปี
บัญชีหรือในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับ สนุนการขายหรือ รับ ซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บ ริษัทจัด การ
กาหนด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทา
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
2.2 วิธีการจองซือ้ หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรก:
2.2.1 บริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน:
เมื่อผูจ้ องซือ้ เปิ ดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ภายในระยะเวลาเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตั้ งแต่เวลา
8.30 – 16.30 น. หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด โดยจะต้องจองซือ้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่ามูลค่าการสั่งซือ้ ขัน้ ต่าตามที่บริษัท
จัดการกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในการจองซือ้ แต่ละครัง้ ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เอกสารอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และ
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีในหัวข้อ/เรื่อง “การเปิ ดบัญชีกองทุน”และ ชาระเงินค่าจองซือ้ จนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ ตามวันและเวลาที่
ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยผู้จองซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น การชาระเป็ นเงินสด
และ/หรือบัตรเครดิต และ/หรือเงินโอน และ/หรือเช็ค และ/หรือดราฟต์ เป็ นต้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่ส่ งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่ บ ริษัท
จัดการกาหนด โดยบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออม
ทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบีย้ รับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ ในบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นผลประโยชน์
ของกองทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี ้ ในวันทาการสุดท้ายของการเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิ ที่
จะรับชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด และ/หรือเงินโอน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ น อย่างอื่น ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิ จของ
บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผลู้ งทุนไม่ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือทารายการ
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ซือ้ หน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ
จะไม่ดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซือ้ ดังกล่าว
นอกจากนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้
โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทจัดการเพื่อชาระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนีใ้ นช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้
โดยในวัน ท าการสุดท้า ยของการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครั้ง แรก บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิ ทธิ ใ นการรับ ช าระเป็ น ค่ าซื ้อ หน่ ว ยลงทุน หรื อ
สับเปลี่ยนมายังกองทุนนีไ้ ด้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็ นกองทุนที่บริษัทจัดการกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และภายหลังจากที่ได้รบั
ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนจากผู้จองซือ้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนจะมอบสาเนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
และสาเนาคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ผู้จองซือ้ เป็ นหลักฐาน
ทัง้ นี ้ การจองซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว และ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะ
เกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุนของผูจ้ องซือ้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟต์ หรือเช็คหรือดราฟต์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการจองซือ้ นัน้ และแจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
ผู้จองซือ้ ที่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซือ้ ไม่ได้ เว้นแต่บริ ษัท
จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผู้จองซือ้ ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้จองซือ้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สนับสนุนกา รขาย
หรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผูจ้ องซือ้ ตกลงส่งต้น ฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บ ริษัท
จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั่งซือ้ ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น
นัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรื อ บริษัทจัดการหรือผู้สนับ สนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รับท าง
โทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะถือ ว่า ผูจ้ องซือ้ ได้ให้ความเห็น ชอบ
กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่ นนั้ น
แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้ผจู้ องซื ้ อทราบถึง
ความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อ มูลดังกล่าวแล้วแต่ไ ม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซือ้ รวมถึงกรณีที่ผู้จองซือ้ ที่ยังไม่ กรอก
เอกสาร/แบบสอบถามเพื่ อประเมิน ระดับความเสี่ยงของการลงทุน ตามที่ บ ริษัท จัดการ และ/หรือสมาคมบริษั ทจัดการลงทุ น และ/หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ รบั คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ
จะไม่ดาเนินการหรือทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้
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5.2.2.2 อินเตอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้มีบริการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต:
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์ม คาขอใช้บริการอินเตอร์เน็ ตที่
บริษัทจัดการกาหนด และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคาขอ
ใช้บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคาขอใช้บ ริ การ
และหนัง สื อ ขอให้หักบัญชี เ งิ น ฝากได้จ ากเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท จัดการ หรื อ หรื อ ติ ดต่ อ ขอรับ แบบฟอร์ม ดัง กล่ า วได้ที่ บ ริ ษั ท จั ดการ หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน บริษัทจัดการจะจัดทาและจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไป
ยังที่อยู่ที่ติดต่อได้ตามที่ป รากฏในทะเบี ยนผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใน 30 วันนับจากบริษัทจัดการได้รับ คาขอดัง กล่าว ผู้ถือรหัสประจ าตัว
จะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผู้ ถือหน่ว ย
ลงทุนทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว
ผู้จองซือ้ /ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสั่งซือ้ หน่ว ยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุ น
ตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในวันทาการซือ้ ขายนั้น และการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายหลังเวลาที่กาหนดหรือในวันหยุดทาการซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่ว ย
ลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุ ไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” นี ้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกาหนด
2.3 การคืนเงินค่าจองซือ้ แก่ผจู้ องซือ้
(1) บริษัทจัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ /สั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการ
เสนอขายครัง้ แรกไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถ
จาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดาเนินโครงการต่อไปได้
หรือเป็ นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ เป็ นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีลักษณะ
ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตัง้ กองทุนได้ หรือไม่สามารถนากองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) กรณีกองทุนรวมมีจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้ง กองทุน หรือไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือ
ระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรื อไม่สามารถสรรหาหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้
อย่างเหมาะสม
2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
3) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน และผู้ถือหน่ว ย
ลงทุน
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บริษัทจัดการจะชาระคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืน ให้
ผู้จองซือ้ /ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ส่ งั ซือ้ ได้ระบุไว้ในการเปิ ดบัญชีกองทุ นหรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (1) และภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิน้ สุดลง กรณีเข้า เงื่อนไขตามข้อ (2) ทัง้ นีเ้ ป็ นไป
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กาหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่บริษัทจัดการชาระคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
จนครบถ้วน ทัง้ นีไ้ ม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ และผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ แล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุ นได้รับเงิน
ค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ
ทัง้ สิน้
ทัง้ นี ้ ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
2.4 เงื่อนไขการจองซือ้ หน่วยลงทุน
(1) ในการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อ สั่ง ซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนีก้ ับบริษัทจัดการไม่ได้
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสั่งซือ้ /ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผู้
จองซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะทาการติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่ าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ งั ซือ้ หน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดยข้อมูลการสั่งซือ้ ในลาดับ
ก่อนหรือหลังนั้น ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รับคาสั่งซือ้ และทารายการซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าในระบบของบริษัท
จัดการ โดยผู้ส่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้ส่ งั ซือ้ ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับช าร ะเงินค่า สั่ ง ซื ้อ
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เต็มจานวนและครบถ้วนแล้ว
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ งั ซือ้
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ซือ้ และที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ส่ งั ซือ้ ได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุน มีเศษ
เหลือน้อยกว่าจานวนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าที่กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิ ดเผยข้อมูลของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
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1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู จ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจ
ร้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุ น ต่า งประเทศ และ/หรือคู่ สัญญาต่ า งประเทศ และ/หรือหน่ วยงานที่เ กี่ ยวข้องกั บกองทุ นหลักหรือ กองทุ น
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงิ น
อื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการ
ร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุ นรวม
(ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection
2.5 เงื่อนไขอื่น ๆ
1.เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี ้ ให้การอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการ
กองทุ น รวมของสานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ น อัน สิ ้น สุดลง เว้น แต่ จ ะมี เ หตุ อัน สมควรและได้รับ การผ่ อ นผัน จากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจานวนไม่มากพอที่จะทาให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่อไป
(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็ นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อการอนุมตั ิจดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมสิน้ สุดลง ให้บริษัทจัดการดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่
ผูจ้ องซือ้ อย่างเป็ นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซือ้ แก่ผจู้ องซือ้ ”
2.เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษั ท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับ สนุนการขายหรือ รับ ซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บ ริษัทจัด การ
กาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทา
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
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การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- - การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ -ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจั ดให้มี
ขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บช่ อ งทางบริ การ/วิธี การอื่ นใดดัง กล่า วในข้อ 1 ซึ่งจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็น ชอบ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผสู้ นใจลงทุน/ผูจ้ องซือ้ ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผสู้ นใจลงทุน/ผูจ้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานัก งานของ
บริษัทจัดการ หรือสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.1 วันทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกั บ
การลงทุน:
บริษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 45 วันทาการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม หรือ
ภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกาหนดภายหลัง ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทา
การ ทั้งนีผ้ ู้สนใจลงทุน/ผู้ส่ งั ซือ้ สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการสั่งซือ้
หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ทุกวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
ทัง้ นี ้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็ นครัง้ แรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อ
การออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อให้
ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
ในกรณีที่วันดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคาสั่งให้เป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขาย แม้อาจเป็ นวันที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันทาการรั บคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน (วัน
ทาการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนซือ้ หน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทาการเปิ ดขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการถัดไป
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้างต้นของวันทาการซือ้ ขาย บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ ้นวันท าการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
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หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรือทารายการซือ้ หน่ว ย
ลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บ ริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิถือเป็ นการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายถัดไป หรือปฏิเสธการรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
และจะไม่ดาเนินการซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั การรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือปรับปรุ ง เพิ่มเติม วิธีการซือ้ และการชาระเงินค่าซื ้ อ
หน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และจะทาการจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ
หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.2. วิธีการซือ้ และชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน:
(1) บริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน:
(1.1) ผูจ้ องซือ้ สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้โดยจะต้องจองซือ้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่ามูลค่าการสั่งซือ้ ขัน้ ต่าตามที่บริษัทจัดการกาหนด เว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ในการสั่งซือ้ แต่ละครัง้ ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสั่ง ซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ตามที่ บ ริ ษั ท จัด การกาหนด รวมถึ ง ชุ ดคาขอเปิ ดบัญชี กองทุ น (กรณี ยัง ไม่ เ คยเปิ ดบัญชี กองทุ น ) และเอกสาร
ประกอบการเปิ ดบัญชีในหัวข้อ/เรื่อง “วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุน” โดยผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น การชาระเป็ นเงินสด บัตรเครดิต
เงินโอน คาสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานบริษัทจัดการ และ/หรือ
สานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่รบั คาสั่งซือ้ เป็ นต้น โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่ส่งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่า ย
ในนามบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซือ้
หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
(ก)ในกรณีที่ผู้จองซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็คต่างสานักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ใน
วันทาการซือ้ ขายถัดจากวันที่ส่งั ซือ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูจ้ องซือ้ ทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายที่เรี ยกเก็บเงิน
ได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการที่เรียกเก็บเงินได้
(ข) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้ นัน้ และแจ้ง ให้
ผูจ้ องซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
(1.2) เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ ง
กับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด รวมถึงชุดคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน) แล้ว และหลังจากที่
ได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจากผู้ส่ งั ซือ้ แล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะมอบสาเนาคาขอเปิ ดบัญชีก องทุน
และสาเนาคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ผู้ส่งั ซือ้ เป็ นหลักฐานต่อไป ทัง้ นี ้ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงิ น ค่า
จองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่ ว ย
ลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
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(1.3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้โ ดยนา
เงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รบั จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการเพื่อชาระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนีไ้ ด้
(1.4) ผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซือ้ ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัด การจะ
อนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(1.5) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ ได้ส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ของผู้จองซือ้ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยื น ยัน
แหล่งที่มาได้ ผู้จองซือ้ ตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มี
การส่งคาสั่งซือ้ ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ ได้รับและ
เอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนจะถือว่าผูจ้ องซือ้ ได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการดาเนินการตามข้อ มูล
ที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้งให้ผู้จองซื ้อ/ผูถ้ ือหน่ว ย
ลงทุนทราบถึงความไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อ มูลดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซือ้ รวมถึงกรณีที่ผู้จองซื ้อที่
ยังไม่กรอกเอกสารตามที่บริษัทจัดการกาหนด และ/หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัท
จัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กาหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ รับ
ซือ้ คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจะไม่ดาเนินการหรือทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้
(2) อินเตอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้มีบริการสั่งซือ้ หน่วยลงทุ นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต:
โดยผู้จ องซื ้อ /ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นที่ มี ความประสงค์จ ะสั่ง ซื ้อ หน่ว ยลงทุ น ผ่ า นระบบอิ น เตอร์เ น็ ตจะะต้องกรอกแบบฟอร์ม คาขอใช้บริ การ
อินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุน การ
ขายหรือรับซือ้ คืน และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคาขอใช้
บริการและหนังสือขอให้หกั บัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะได้ดาเนินการจัดทาและจัดส่งรหัสประจาตัวผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ ตต่อไป ผู้ถือรหัสประจาตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่ วยลงทุนท ารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่า ว ทั้งนี ้
เนื่ อ งจากอาจมี กาหนดระยะเวลาในการจัดส่ ง รหัสประจ าตัว ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ผู้จ องซื ้อ /ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น สามารถสมัครขอใช้บ ริ การ
อินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการขอเปิ ดบัญชีกองทุนก็ได้
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ผู้จองซือ้ /ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการซือ้ ขายและวันหยุดทาการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขายให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่ ว ย
ลงทุนในวันทาการซือ้ ขายนัน้ และการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ภายหลังเวลาที่กาหนดหรือในวันหยุดทาการซือ้ ขายให้ ถือว่าเป็ นการสั่ง ซือ้
หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน หัวข้อ/เรื่อง “การเสนอ
ขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” นี ้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกาหนด
(3) การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอของบริษัทจัดการ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ลงทุนที่ประสงค์
จะลงทุนเป็ นรายงวด สม่าเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ:
ผูจ้ องซือ้ /ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็ นรายงวด สม่าเสมอ จะต้องกรอกคาขอใช้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ โดยสามารถดาวน์
โหลดคาขอใช้บริการดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรื อติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมลงนามในใบคาขอใช้บริการและ
หนังสือขอให้หกั บัญชีดงั กล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพื่อดาเนินการตามความประสงค์ของผูจ้ องซือ้ /ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป
ทั้งนี ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้ /ผู้ถือหน่วยลงทุนได้สมัครและเปิ ดใช้การซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการเรียบร้อ ยแล้ว
สามารถทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการดังกล่าวได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุ นที่
ได้ทาเรื่องหักบัญชีเงินฝากแล้วเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่าเสมอ ต้องเป็ นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ใน
หัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” นี ้ และเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้อกาหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกาหนด
(4) ATM
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน ผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่ บริษัทจัดการกาหนด เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัท
จัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(5) โทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน
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ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ สานักงานของบริ ษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านโทรศัพท์: (6) ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ และเพิ่มช่องทางในการรับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณียเ์ พิ่มเติ ม ใน
อนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดย
ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและชาระเงินผ่านไปรษณีย:์ หมายเหตุเพิ่มเติมข้อ 2.2 วิธีการซือ้ และชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน:
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในแต่ละช่องทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก/ เพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
ให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้ส่งั ซือ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในแต่ละช่องทาง โดยถือว่าได้รั บความเห็น ชอบ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทาการก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข
หรือปรับปรุง โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้า มี) และ/หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.3 ราคาขายหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (วันทารายการซือ้ หน่วยลงทุน) นัน้ เป็ นเกณฑ์ใ นการ
คานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ส่งั ซือ้ จะได้รบั โดย ราคาขายหน่วยลงทุน จะคานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้
ขายหรือวันทาการซือ้ หน่วยลงทุนนั้น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน" เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถนาค่าสั่งซือ้
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนได้
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั การรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่งั ซือ้ :
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่งั ซือ้ ตามจานวนเงินที่ส่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนและได้รบั ชาระเงินเต็มจานวนแล้ว โดยคานวณจาก
จานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและได้รบั ชาระเงินเต็มจานวนดังกล่าว หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการคานวณ ตามหัวข้อ/เรื่อง
“ราคาขายหน่วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณีที่การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนั้น มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบียนไว้กับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ว ยลงทุนให้แก่ ผู้ส่ ังซือ้ หน่ว ยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” ( First Come First Serve) โดย
ข้อมูลการสั่งซือ้ ในลาดับก่อนหรือหลังนัน้ ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั่งซือ้ และทารายการซือ้ หน่วยลงทุนดัง กล่ าว
เข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้ส่งั ซือ้ ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับ
ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เต็มจานวนและครบถ้วนแล้ว
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ส่ งั ซือ้
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ซือ้ และที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ส่ งั ซือ้ ได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุน มีเศษ
เหลือน้อยกว่าจานวนสั่งซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าที่กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจั ดการ
เห็นสมควร
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจประกาศก าหนด ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบและตกลงให้ บ ริ ษั ท จั ด การสามารถเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรูจ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจ
ร้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั บกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบนโยบายความเป็ นส่ ว นตั ว ของบริ ษั ท ( Privacy Notice) ที่ บ ริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ผ่ า น www.kkpfg.com/
dataprotection และตกลงว่ า บริ ษั ท จั ด การจะน าส่ ง ข้ อ มู ล ข้ า งต้น และเอกสารอื่ น ใด และ/หรื อ ตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การร้อ งขอ ให้ แ ก่
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุ น ต่า งประเทศ และ/หรือคู่ สัญญาต่ า งประเทศ และ/หรือหน่ วยงานที่เ กี่ ยวข้องกั บกองทุ นหลักหรือ กองทุ น
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงิน
อื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการ
ร้ อ งขอ ให้ แ ก่ ก องทุ น หลั ก และ/หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศ และ/หรื อ คู่ สั ญ ญาต่ า งประ เทศ และ/หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ กองทุ น หลัก หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศหรื อ คู่ สัญ ญาต่ า งประเทศ โดยผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น รับ ทราบว่ า มาตรฐานการคุ ้ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
(ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
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ผู้ ล งทุ น /ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบนโยบายความเป็ น ส่ ว นตั ว ของบริ ษั ท ( Privacy Notice) ที่ บ ริ ษั ท ได้แ จ้ ง ผ่ า น www.kkpfg.com/
dataprotection
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษั ท
จัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ระบุไว้ในการเปิ ดบัญชีกองทุน หรือในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี)
(2) ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ส่ งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่ว ย
ลงทุนให้ตามจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามที่บริษัทจัดการกาหนดเป็ นเกณฑ์
(3) กรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขาย ให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่ว ย
ลงทุนในวันทาการซือ้ ขายนั้น บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามราคาขายหน่วยลงทุนตามหลักการคานวณตามหัวข้อ/
เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” สาหรับกรณีที่ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธีเดียวกันนีภ้ ายหลังเวลาที่กาหนด หรือในวันหยุดทาการซือ้
ขาย ให้ถือว่าเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
(4) ในกรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็คต่างสานักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ในวัน
ทาการซือ้ ขายถัดจากวันที่ส่ งั ซือ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูส้ ่ งั ซือ้ ทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายที่เรี ยกเก็บเงินได้
ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการที่เรียกเก็บเงินได้
(5) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้ นัน้ และแจ้ง ให้
ผูส้ ่งั ซือ้ ทราบทางโทรศัพท์
(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ ใ น
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มี
ขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
2.5 การเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนให้กับผูส้ ่งั ซือ้ :
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนให้กับผูส้ ่ งั ซือ้ ในวันทาการถัดจากวันทาการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวนั้นโดยใช้หลักการคานวณตามหัวข้อ/เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และหัวข้อ/เรื่อง “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับ ผู้
สั่งซือ้ ” เว้นแต่เข้าข่ายกรณีตามหัวข้อ/เรื่อง “การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”
2.6 การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ส่ งั ซือ้ และจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ส่ งั ซือ้ รวมกันเกินจานวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซือ้ พร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่ อ
การจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ส่งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rata)
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่ว ยลงทุนแต่บางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้ส่ งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคื นหน่ ว ย
ลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
2.7 ข้อจากัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน:
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(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน โดย
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ เพื่อ รักษาผลประโยชน์สงู สุดของ
กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็ นสาคัญ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนในกรณีที่กองทุนหลัก ปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่ง ซือ้
หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
(3) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวได้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการ
รับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/
หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และกาหนดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่ว ย
ลงทุนได้ตามปกติ ให้ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงาน
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่น ๆ:
1.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือปรับปรุ ง เพิ่มเติม วิธีการซือ้ และการชาระเงิน ค่ า
สั่งซือ้ หน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่นๆ ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี ) หรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนั บ สนุนการขายหรือ รับ ซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บ ริษัทจัด การ
กาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทา
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุน
ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่ว ย
ลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่ จะเปิ ดเสนอขายหรื อ รับ คาสั่งซื ้อ/สับเปลี่ ยนเข้า หน่ว ยลงทุน ชนิ ดเพื่ อการออมอี ก ครั้ง
หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทาการ
ของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซือ้ /ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชาระเงินค่า ขายคืนหน่ว ย
ลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุน
3. การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
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การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
1. ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
อนึ่ ง บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิ ท ธิที่ จ ะเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ ช่ องทางบริ การ/วิ ธี การอื่ น ใดดัง กล่ า วข้า งต้น ซึ่ ง จะเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็น ชอบ
จากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่ อเป็ นการอานวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่ว งหน้า ก่อนการเริ่ม ให้บ ริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดัง กล่าวที่ สานักงานของบริ ษั ท
จัดการ หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทาการนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน (ถ้ามี) ได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
สาหรับหน่ วยลงทุน ชนิดเพื่ อการออม บริษัทจัดการจะเปิ ดรับ คาสั่ง สับเปลี่ ยนเข้าหน่ วยลงทุน ชนิดเพื่ อการออม (กองทุนนีเ้ ป็ น กองทุ น
ปลายทาง)
ทั้งนี ้ ในกรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนออกจากหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยัง
กองทุนรวมปลายทางที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการและ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้ผู้ถือหน่วยทารายการสับเปลี่ยนข้างต้น รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่ม เติม
เงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยนข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไข
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โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษั ท
จัดการ และ/หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจั ดให้มี
ขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่ จะไม่ สับเปลี่ยน หรือระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น ของ
กองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุ นของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุน
หนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนาไปชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
2.1 วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายและรับซือ้ คืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาในหัวข้อ/เรื่อง “วันและเวลาใน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุชื่อกองทุนต้นทาง ระบุจานวนเงินหรือจานวน
หน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน ตามที่บริษัทจัดการกาหนดให้ถูกต้องครบถ้ วน
ชัดเจน และนาไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ รับ ซื ้ อ
คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
ผู้ถือหน่วยลงทุ น จะเพิกถอนรายการสับเปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ นไม่ ไ ด้ หากรายการสั่ง สับ เปลี่ ยนนั้นได้เ สร็ จ สิ ้น สมบู รณ์แ ล้ว ไม่ว่ากรณี ใ ดๆ
ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่ งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้แก่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่ว ย
ลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้ นี ้ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่
ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนไม่ได้รั บเอกสารต้นฉบับและบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการห รือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้ส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในการ
ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ แล้ว
หากข้อมูลในการสั่ง สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่น ใดที่เกี่ ยวข้องกับการสั่ง สับเปลี่ ยนหน่ว ยลงทุ นที่บ ริษัท จัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้แจ้ง ให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดาเนินการหรือทารายการรับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
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ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่ว นอื่นที่จะมีการกาหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิ ดเผยข้อมูลของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรูจ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจ
ร้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุ น ต่า งประเทศ และ/หรือ คู่ สัญญาต่ า งประเทศ และ/หรือหน่ วยงานที่เ กี่ ยวข้องกั บกองทุ นหลักหรือ กองทุ น
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงิ น
อื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการ
ร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุ นรวม
(ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/
dataprotection
(1) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
(ก) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (SWITCHING OUT)” โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุ น หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี ้ ภายหลัง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจ
กาหนดเพิ่มเติม
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(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจานวนที่เป็ นไปตามมูลค่าขั้น ต่า /
จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
(ค) ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจานวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ป รากฏอยู่ ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่ว ยลงทุ น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ตาม หากจานวนเงิน ที่คานวณได้ของกองทุน ต้น ทาง มีไม่เพียงพอที่จะนาไปซือ้ หน่ วยลงทุ นขั้น ต่า ตามข้อ กาหนดของกองทุ น
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นาเงินไปซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชาระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แ ก่ ผู้ถือ
หน่วยตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะ ในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับ ลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุ นออก ( SWITCHING OUT
FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุ นที่ป ระสงค์จะขายคืน หรื อ สับเปลี่ ยนหน่ว ยลงทุนของกองทุนนี ้ เพื่อนาไปชาระค่า ซือ้ หน่ว ยลงทุ น ของ
กองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
(จ) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก ข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและ
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(ฉ) กรณีที่ผู้ถือหน่วยมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี ้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) (แล้วแต่กรณี) สามารถทาได้โดยการ
กรอกรายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจานวนเงินที่ตอ้ งการ หรือระบุจานวนหน่วยลงทุนในกรณีที่ตอ้ งการสับเปลี่ ยน
หน่วยลงทุนทัง้ หมด พร้อมทัง้ เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนาไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็ น
หลักฐาน
บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมปลายทางที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะซือ้ หน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดาเนินการกองทุนรวมปลายทางดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในคาขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้รบั คาสั่งสับเปลี่ยนหน่ว ย
ลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว หรือคาสั่งโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทจัดการ
อื่นที่สมบูรณ์แล้วเท่านัน้
(2) กรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
(ก) สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิก
กองทุ น อื่ น ๆ ภายใต้การบริ ห ารจัด การของบริ ษั ท จั ด การ (กองทุ น ต้น ทาง) ภายหลัง ค่ า ธรรมเนี ย มการสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น เข้ า
(SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) เพื่อนามาชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนเพี่อซือ้ หน่ว ยลงทุ น ของ
กองทุนนีไ้ ด้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
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ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวัน
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” และ/หรือวัน
และเวลาที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจานวนที่เป็ นไปตามมูลค่าขั้นต่าของการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ( SWITCHING IN FEE)
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคื น
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนามาชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้
(ง) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื ้ อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(จ) ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ มากกว่าจานวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ป รากฏอยู่ ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่ว ยลงทุ น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ตาม หากจานวนเงิน ที่คานวณได้ของกองทุน ต้น ทาง มีไม่เพียงพอที่จะนาไปซือ้ หน่ วยลงทุ นขั้น ต่า ตามข้อ กาหนดของกองทุ น
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นาเงินไปซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชาระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แ ก่ ผู้ถือ
หน่วยตามวิธีการที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ฉ) กรณีที่ผถู้ ือหน่วยหรือผู้สนใจลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นมายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี ้ สามารถขอรับหนังสือ ชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เอกสารการเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิ ดบัญชี) ใบคาสั่งสับเปลี่ยนระหว่าง บลจ. ได้ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในเอกสารดังกล่าวข้ างต้น พร้อม
แนบเอกสาร หลักฐานตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (กรณียงั ไม่เคยเปิ ดบัญชี)
2.2 ราคาขายและราคารับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน:
(1) กรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
การกาหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืนของวันทาการสับเปลี่ ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)
(2) กรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
การกาหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) กองทุน จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการของกองทุนปลายทาง
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์แล้ว
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2.3 วันและเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
(1) กรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) ได้ตามระยะเวลาในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) ได้ตามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที่วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องมีคาสั่งให้เป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขาย แม้อาจเป็ นวันที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัท
จัดการจะเลื่อนการวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการถัดไป ทั้งนี ้ ระยะเวลาหรือกาหนดการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
เป็ นไปตามตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ของกองทุนต้นทาง อย่างไรก็ ตาม
ในกรณีที่วันชาระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทาการซือ้ ขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจั ดการจะทา
รายการซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทาการซือ้ ขายถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุ รกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมของกองทุนต้นทางได้
หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน หรือทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุด บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการ จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป
2.4 กรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(1) กรณีหน่วยลงทุนเป็ นหน่วยลงทุนต้นทาง จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืนของวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
หน่วยลงทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง (ถ้ามี)
(2) กรณีหน่วยลงทุนเป็ นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการของหน่วยลงทุนปลายทาง
ก่อนวันที่หน่วยลงทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี)
ทั้ง นี ้ บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเปิ ดให้ผู้ถือ หน่ ว ยท ารายการสับ เปลี่ ยนระหว่ า งหน่ ว ยลงทุ น ได้ใ นอนาคต รวมถึ ง สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วย
ลงทุนในภายหลัง และ/หรือในรายละเอียดการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้บ ริ การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็ นการชั่วคราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจาก
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ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูส้ นใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงาน
ของบริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่นๆ :
1) บริษัทจัดการอาจกาหนดช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมจากหัวข้อ/เรื่อง “ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษั ท
จัดการกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ื อหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่ม ให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของ
บริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการในการสับเปลี่ยนหน่ว ย
ลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ในหัวข้อ/เรื่อง “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” โดยการเปลี่ยนแปลงต้องเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
และ/หรือผลประโยชน์ของกองทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของ
บริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและ
จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/ความถี่ของการสั่งสับเปลี่ยนหน่ว ย
ลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็ นสาคัญ
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งสับเปลี่ ยน
หน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี ้ และ/หรือยกเลิกคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนีข้ องผูล้ งทุนในกรณีที่กองทุนหลัก ปฏิเสธไม่รบั และ/หรือ
ระงับการดาเนินการตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
5) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับ สนุนการขายหรือ รับ ซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่ นใดที่บ ริษัทจัด การ
กาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทา
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับ เปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุน
ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณี อื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่ว ย
ลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่ จะเปิ ดเสนอขายหรื อ รับ คาสั่งซื ้อ/สับเปลี่ ยนเข้า หน่ว ยลงทุน ชนิ ดเพื่ อการออมอี ก ครั้ง
หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
7) หลักการและรายละเอียดการขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็ นไปตามกฎหมายและ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือ
วิธีการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ครัง้ แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กาหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะ ไม่ตรงกับวันหยุดทาการ
ของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซือ้ /ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชาระเงินค่าขายคืนหน่ว ย
ลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุน
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ข้อกาหนดอื่น ๆ :
• การดารงเงินกองทุนของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัท
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุ น รวม
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการรู ห้ รืออาจรูถ้ ึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี ้ หากมีเหตุจาเป็ น
และสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการ
รายใหม่ จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่า ยเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเป็ นผู้รับ ผิดชอบค่าใช้จ่ ายดัง กล่า ว หากบริษัทจัดการไม่ สามารถดาเนิ นการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
• การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่า วใน
การจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์จาก
บุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทาด้วยความเป็ น
ธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ด้วย
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็ นข้อห้ามที่โดยกฎและ โดยวิชาชีพเป็ นเรื่อ งที่ไ ม่
พึงกระทา เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็ นประเพณี
นิยมตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ ด้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• การกูย้ ืมเงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน
บริษัทจัดการอาจกูย้ ืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด ดังต่อไปนี ้
(1) กูย้ ืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนได้เฉพาะมีเหตุจาเป็ นต้องเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็ นการชั่วคราว
(2) อัตราส่วนการกูย้ ืมเงินและการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน ณ สิน้ วันใด เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื ้อ คื น
เพิ่มเติม
(3) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือท าธุ รกรรมการขายโดยมี สัญญาซือ้ คืน ต้องเป็ นผู้ลงทุนสถาบันและไม่เป็ นผู้ดูแ ลผลประโยชน์ข อง
กองทุนนัน้
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(4) การทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนด โดยศูนย์ซอื ้ ขายตรา
สารหนี ้ไ ทย หรื อ บริ ษั ท หลักทรัพ ย์ เพื่ อ ธุ รกิ จ หลักทรัพ ย์ จ ากั ด (มหาชน) แล้ว แต่ กรณี หรื อ ใช้สัญญามาตรฐานตามที่ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ
(5) ระยะเวลาการชาระหนีต้ ามสัญญากูย้ ืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืนต้องไม่เกิน 90 วัน
• การทาความรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)
บริษัทจัดการและ/ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจาก
ผูส้ นใจสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรือ ตามที่
หน่วยงานที่มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว
ทัง้ นีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไป
ตามแนวทางปฏิบตั ิ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้ ีอานาจ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน มี
หน้าที่ตอ้ งทาความรู จ้ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้
ลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู จ้ กั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสจู น์ทราบ
ลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การ
ฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจาเป็ นต้องดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุม ทั้งการเปิ ด
บัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนินการอื่นๆ
ตามที่หน่วยงานผูม้ ีอานาจกาหนดแนวทาง
• การนาส่ง/ตอบรับ/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกองทุน และ/หรือจดหมายถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เนื่องด้วยกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนเปิ ดที่ระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณาน าส่ ง/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร
รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการต่าง ๆ สาหรับผู้ลงทุน/ ผู้ถือหน่วยลงทุนกลุ่มดัง กล่าวที่ระบุ
สถานที่ติดต่อในประเทศ ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงผู้ลงทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจากระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงผูล้ งทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อใหม่เป็ นสถานที่ติดต่อในต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี ้ เพื่อค วามอานวย
ความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการนาส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันนี ้ อนึ่ง บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน/แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการนาส่ง เผยแพร่ รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่นๆ (ถ้า
มี) เช่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็ นต้น โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว โดยในการดาเนินการดังกล่าว บริษัท
จัดการได้คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสาคัญ
อนึ่ง ในการนาส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือลงทุน อาทิ กรณีแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะดาเนินการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
อนาคต
• ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐ อเมริ กาได้อ อกกฎหมายที่ เ รี ย กว่ า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ ง ต่ อ ไปจะเรี ย กว่ า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงิน ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี ให้กับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซ้ ึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ึ่งมีถิ่นที่อ ยู่ท าง
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ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ งั ปรากฏด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออก
กฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่ คล้า ยคลึ งกั บ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่ า วว่ า
“กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิ นของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่ มีลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หน้าที่ในการกาหนดให้ลกู ค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบ ที่สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงิ น ใน
ประเทศสหรัฐ อเมริ กา (เงินลงทุน ทางตรง) ซึ่งจะเริ่ม ต้น ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุน ทางอ้อ มใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนการ
ขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กับกองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขาย
และรับซือ้ คืนหน่วยลงทุ น ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการ ทาธุรกรรมทางการเงินหรื อ ยุ ติ
ความสัมพันธ์ท างธุ รกิ จ กับ กองทุน รวมหรือบริษั ทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุน รวม ไม่สามารถดาเนิ นการลงทุน ต่อ ไปได้ และ/หรื อ
ดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกาหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม(ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน
เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือ เป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริ กา
จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น ) ที่มีอยู่ในบัญชีทงั้ หมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนนัน้ กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุ งข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็ น
ต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่ อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน)
ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
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(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนิน การหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ใน
การดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ ามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายนั้นได้
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมี
การดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิ ให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด)เท่านัน้
ทั้งนี ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผู้ถื อหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
• การควบรวมกองทุน
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนนีก้ ับกองทุนรวมอื่นที่อยุ่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยบริษัท
จัดการจะพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนด้วยความเป็ นธรรม
2. กองทุ น รวมนี ้อ าจควบรวมกั บ องทุ นรวมอื่ นที่ อยุ่ ภายใต้การจัดการของบริ ษั ทจัดการได้ เมื่ อ ได้รับ มติ ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณี การควบรวมกองทุ น รวมระหว่ า งกองทุ น รวมที่ มี น โยบายการลงทุ น ความเสี่ ยงและระดับ ความเสี่ ยงของการลงทุ น (risk
spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการจะต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณี การควบรวมกองทุ น รวมระหว่ า งกองทุ น รวมที่มี น โยบายการลงทุ น ความเสี่ ยงและระดั บ ความเสี่ ยงของการลงทุ น (risk
spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการจะต้องได้รบั มติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะกาหนดรายละเอียดของโครงการและข้อผูกพันใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการและข้อผูกพันที่รบั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดี ยวกัน
ด้วย
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ในการรวมกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมปิ ด หรือกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมเปิ ด หากมีผลให้กองทุนรวมที่รบั โอนเป็ นกองทุนรวมเปิ ด
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบั โอนดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิ ดเป็ น
กองทุนรวมเปิ ดด้วย และหากได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
เปลี่ยนสภาพกองทุนรวมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง แล้ว
3. การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตาม ข้อ 2 บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนัง สือขอมติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใ น
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนและการจัดประชุ ม
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเปิ ดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนรวมอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุนรวม ซึ่งแสดงรายละเอียดเป็ นราย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามแนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีว่าด้วยการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของ
กองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อ
มีการควบรวมกองทุนรวมแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากผูซ้ อื ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุนรวม
(4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุน รวม
ที่รบั โอน
(6) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุนรวม และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลภายหลังการควบรวม
กองทุนรวม (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุนรวมที่จะเรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี เป็ น
ต้น
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เป็ นต้น ทัง้ นี ้
ต้องไม่มีลกั ษณะที่เกินความจริง
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนรวมถึงวัน ที่มีการควบรวมกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รบั ไว้แล้ว
หรืออาจหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ในการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่ ละสัป ดาห์ข อง
กองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดัง กล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนข้างต้นเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ
• กองทุนรวมอาจเข้าทาสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ทัง้ นี ้ หากบริษัทจัดการเข้าทาสัญญากับบุคคลบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัทจัดการจะ
ดาเนินการตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะแก้ไขเพิ่ มเติ ม รายละเอียดโครงการการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม โครงการ
ดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี ้ การแก้ไขเพิ่มเติมร ายละเอียด
โครงการกองทุ น ดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี ้
ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับ สนุนการขายหรือ รับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนีผ้ ู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุ น
เพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษั ท
จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
• ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีขอ้ ความดังกล่าวที่สานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account)
ผู้ลงทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี ้ การ ซือ้
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่
ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ก่อนตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทัง้ ปวงแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สานักงานของ
บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี ้
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(1) มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า:
เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน ที่ผลู้ งทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างสัญญา ซึ่ง
แบบประกันชีวิตควบการลงทุนนีม้ ีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้น การสั่งซือ้ ข าย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ป ระกั นชีวิ ตจึง มีข้อกาหนดในเรื่อ งมูลค่ าขั้นต่ าของการสั่ง ซือ้ หน่ว ยลงทุน มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคื น
จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ซึ่ง
อาจแตกต่างจากการซื อ้ ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนด
ดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซือ้ หน่ว ยลงทุ นของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ป ระกั นชี วิตควบการลงทุน ผ่า นบริษัท ประกั นชี วิต หรือตัวแทนหรื อ
นายหน้าประกันที่ได้รบั อนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยสามารถชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์
เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็ บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขั้นต่าในการสั่งซือ้ หน่ว ยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั่งซือ้ หน่ ว ย
ลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติ ม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุนได้รับ
จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการ
กองทุน โดยคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารและได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว และเมื่อ
รายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนเสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ผู้ส่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใด
ทัง้ สิน้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่า
คาสั่งดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็ นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทาผิดการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อ การร้า ย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็ นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิ ตมีข้อสงวนสิทธิใ นการ
พิจารณารับประกัน
(3) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(3.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคื นหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกัน ชีวิ ต
ทั้งนี ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขั้นต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการ
เสนอขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ใ น
โครงการกองทุน และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนนั้นเสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้ เว้ น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บ ริษัท
ประกันชีวิตกาหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจานวนขั้นต่า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สาหรับผู้ลงทุนที่ซือ้
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กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้กับบริษัทประกัน
ชีวิต ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับ ผู้ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ป ระกันชีวิ ตภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศ
ของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศ
กาหนด หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่ งเป็ นไปตามที่บ ริษัทประกั น ชี วิ ต
กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(3.2) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืน
หน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด
ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่า กว่า มูลค่าขั้น ต่าที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุ ป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิ ตควบการลงทุนเป็ น รายปี ทั้งนีผ้ ู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน ชีวิ ตควบการลงทุน สั่ง ซือ้ /ขายคืนหน่ว ยลงทุน กรมธรรม์ประกัน ชีวิ ตควบการลงทุ น
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็ นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้
ออกใบยืนยันการสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทาการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซือ้ /ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชี วิตกาหนดทั้งนี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ป ระกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ ยนหน่ว ยลงทุนของกองทุน ผ่านบริษัทประกันชีวิต ตาม
จานวนขัน้ ต่าจานวนเงินคงเหลือขัน้ ต่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ด
ต้นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้น
ทาง ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใด
เพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งกาหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
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(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุน อัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุ นเป็ นประจ าตามคาสั่งที่ ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ระบุให้มีการขายหน่วยลงทุ น
กองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน แส ดง
ความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ให้มี
สัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี ้ รู ปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น
เป็ นไปตามที่กาหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่ กับ
บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุ นที่
ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เ ป็ น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขั้นต่าที่บ ริษัท
ประกันชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จัดส่งใบยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้
ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการ
ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครัง้ แรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงิน
เป็ นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถาม
ข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้ กั บ
บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิต
เข้าถึงข้อมูลนัน้ ได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดาเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงาน
แสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบ
สถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้
ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนโดยตรง
(7) สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี ้
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(7.1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้
(7.2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
(7.3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่ วน
ของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชี วิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็ น
ตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่
แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ น
ต้น
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริ ษั ท
ประกันชีวิตนัน้
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวขอ งฝ่ ายขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้อ งกับหน่ วยลงทุ นที่ได้รับ คาแนะน าเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนนั้น ตลอดจน
รับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิป ระโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ ต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น
(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการซือ้ กรมธรรม์ รวมทัง้ การซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกาหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สานักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี
ทั้งนี ้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชี วิต
ควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดย
ถื อ ว่ า ได้รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ถือ หน่ว ยลงทุ น และ/หรื อ ผู้ลงทุ น ที่ ซือ้ กรมธรรม์ป ระกั นชี วิ ตควบการลงทุ น แล้ว ทั้ง นี ้ กรณี ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจัดให้มีขอ้ ความดังกล่าวที่ทาการของ
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บริ ษั ท จัดการและ/หรื อ บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต หรื อ เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท จัดการ และแจ้ง ให้สานักงานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดให้บริการสั่งซือ้ ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสาหรับ บริ ษั ท
ประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ สาหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนัน้ (ตามคาจากัดความตามในหนังสือชีช้ วนส่วนโครงการนี)้ โดยหากจะเปิ ด
ให้บริการดัง กล่ าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรื อประกาศให้ท ราบล่ วงหน้าอย่ า งน้อ ย 7 วันทาการ โดยจัดให้มีข้อ ความดัง กล่ า วที่
สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ
ทั้งนี ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็ นการแยกความเป็ นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนีย้ ังคงเป็ นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น การแบ่งหน่วย
ลงทุนออกเป็ นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่ว ย
ลงทุน โดยทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจะแบ่งตามลักษณะที่สานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ดาเนินการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน ระยะเวลาการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน สิทธิที่จะได้รับเงินปั นผล อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะได้รบั จากการลงทุนในหน่วยลงทุน อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั จากการลงทุนในหน่วยลงทุน กรณี
เงินที่รับโอนจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพหรือเงินดังกล่าวพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่น กรณี
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้ งทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม หรือกรณีอื่นใดตามที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
ดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริงและได้คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดจะได้รบั แล้ว ดังนัน้ การแบ่งหน่วยลงทุนเป็ นหลายชนิด ในบางกรณีจะทาให้ มูลค่าทรัพย์สิน และหรือ ผลการดาเนินงาน ของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน และหรือหน้าที่ในการชาระภาษีอากร ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่ว ยลงทุนออกเป็ นชนิดต่าง ๆ
จะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่อาจมี ความ
ต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่ า 3 วันก่อน
วันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่ว ย
ลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• ข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม
(1) สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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สิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ เ กี่ ยวกั บ ภาษี ข องผู้ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ดเพื่ อ การออม จะเป็ น ไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากรและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผูล้ งทุนผู้ลงทุนมีหน้าที่ตอ้ งศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อ การ
ออม
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดาเนินการตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) ศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชดั เจนก่อนตัดสินใจลงทุน
(2.2) ตรวจสอบการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของตนเองให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
(2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดาเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขในการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
(3) หนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุน
บริ ษั ท จัดการจะจัดท าและส่ ง มอบหนัง สื อ รับ รองการซื ้อ หน่ว ยลงทุ น ชนิดเพื่อ การออมตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลักทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะอนุญาตเป็ น
อย่างอื่น
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด
โดยจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทาธุรกรรม การซือ้ หรือขาย หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดส่งหนังสือดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือ
หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทาการ
(4) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด
(5) การโอนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ทั้งนี ้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีขา้ งต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
ออม ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม
(6) แนวทางการใช้ดุลพินิ จของบริษัท จัดการในการเลิ กกองทุน รวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือ หน่ วยลงทุ น จะเป็ นไปตามที่
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อผูกพัน เรื่อง “การเลิกกองทุนรวม”
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(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็ นการชั่วคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ ไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้
ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิ ดเสนอขายหรือรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอี ก
ครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสั่งซือ้ /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
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