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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ 

KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND-HEDGED (KKP PGE-H FUND) 
คำเตอืน/ขอ้แนะนำ 

• ผลตอบแทนของกองทุนเปิดเคเคพ ีพาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทนุ ดังนั้น หาก
ผลตอบแทนของกองทุนหลักไดรั้บผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก 

• เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย 

• กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักใน
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก)  ซ่ึงกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น ความเสี่ยงของชนิดทรัพย์สิน (Asset Class Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้า
หน่วยลงทุนจำนวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk) ความเส ี ่ยงท ี ่ เก ิดจากการกระจุกตัว 
(Concentration Risk) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities 
Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk) ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) ความเสี่ยงใน
การบริหาร (Management Risk) ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารเชิงรับ (Passive 
Investment Risk) ความเสี่ยงด้าน Tracking Error (Tracking Error Risk) เป็นต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดความ
เสี่ยงได้จากหัวข้อ “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง” 

• ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุนต่างประเทศ (กองทุน iShares MSCI ACWI ETF) มีการลงทุนในตราสารใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในสัดส่วน 60.34%  ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงิน
ลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะทำให้การลงทุนมีการกระจุกตวัในประเทศนัน้ๆ ก็ควรพิจารณากระจาย
ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย (https://www.blackrock.com) 

• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อลด
ต้นท ุนธ ุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงท ุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าเพ ื ่อเก ็งกำไร  ด ังน ั ้น  กองทุน 
จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง  และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ ่งอาจทำให้ผู ้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้า นอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

• ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทน 
ที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน 

https://www.blackrock.com/
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• เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับ
วันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ
ระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาคำ
เตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน 

• ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่า
สัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินคา้หรือตัว
แปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางทีไ่ม่เป็นไป
ตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

• ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน 

• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) 
ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวม
ปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
กรณีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  
• ผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

(ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนหรือการซื้อและ
หรือขายคืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 
หากการลงทุนและหรือการซื้อขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้อง
ชำระคืนภาษีและหรือมีเบี้ยปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพัน
ในการชดเชยค่าภาษีที่ผู้ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ลงทุน 

• ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอย่างต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวล
รัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้
ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้อง
คืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและ
หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

• สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และหาก
การชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ย
ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับและภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด 
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• ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

• ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็น
การชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือ
เปลี ่ยนแปลงไป และ/หรือเงื ่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื ่อการออมเพื ่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน 
รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื ่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ทมีสนับสนุน
การตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 0-2305-9855 

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการ
ลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ  เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน 
และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้  

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

• ในกรณีที่ผู ้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่  บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

• ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขาย
หน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ โดยวิธีที่  
บริษัทจัดการเปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

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

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิดเคเคพี พาส
ซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และ  
ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีที่ กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงาน
กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ 

http://www.sec.or.th/
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• การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุด
รับคำสั่งดังกล่าวได้ 

• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน
ความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิด
บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับ
บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุ รกรรมกับบริษัทจัดการได้
ตามปกติ 

• บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง  อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำ
จำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานทีมีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว 
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง 
และหรือแนวปฏิบัติภายในของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร หรือของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) แล 
การพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) แล การพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการ
และหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอก
เงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย  
ครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่  การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็น
ปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามทีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกำหนดแนวทาง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สำหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนที่ตนถือ  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแท นหรือ การคืน
เงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน  กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น  
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยก
ออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน  โดยทรัพย์สินทั้ งหมดของกองทุนจะอยู ่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการ
ให้บริการแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ  
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่สำนักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

• บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจ่ะยกเวน้ไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหว่างชนดิหน่วยลงทนุภายใน
กองทุนนี้  โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนนุการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน  ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจ
ได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนรวม และอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ซึ่งผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ  รวมถึง บริษัทประกัน
ชีวิตและบริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์ 

• เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ  สิทธิประโยชน์ต่างๆ แตกต่างไปจาก
การซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด  ผู้ลงทุนจึง
ต้องศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนนั้นให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ  โดยสามารถติดต่อขอรับ
รายละเอียดเงื่อนไขของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอาประกันภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายกรมธรรม์ ข้อมูล
ผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หนังสือชี้ชวนของกองทนุและข้อมูลกองทนุที่ 
ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง 

• เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น ๆ  โดยกองทุนรวมไม่ได้ค้ำประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในทุกกรณี  เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทนุรวมอาจอาจมีมูลคา่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลือกลงทนุ  โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทนุ
อาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ 

• ผลตอบแทนและผลการดำเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ 
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด 

• หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีเรื่องต้องการร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัท
ประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ
กำหนด  

• ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  บริษัทจัดการจะ
จัดส่งประเด็นในการขอมติและรายละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  และหลังจากที่บริษัทประกันชีวิตได้
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รวบรวมมติของผู้เอาประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดการทราบภายในระยะเวลา
ตามที่ตกลงกัน 

• ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดย
ติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

• กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน  
5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะใน
ทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้
ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้  โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  

ชื่อกองทนุ กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์  
KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND-HEDGED (KKP PGE-H FUND) 

ประเภทโครงการ - กองทุนเปดิเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป (Retail Fund)  
- กองทุนรวมตราสารทุน 
- กองทุนรวม Feeder Fund 
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) 

อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล      ไม่มี  
จำนวนเงนิทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท  
จำนวนหนว่ยลงทุน 300 ล้านหน่วย 
มูลค่าขัน้ต่ำของการซื้อแตล่ะครั้ง         หน่วยลงทุนชนดิทั่วไป :  1,000 บาท 

หน่วยลงทุนชนดิ F :  ไม่กำหนด 
หน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออม :   1,000 บาท 
หน่วยลงทุนชนดิ M :  ไม่กำหนด 

มูลค่าขัน้ต่ำของการขายคนืแต่ละครั้ง ไม่กำหนด 
จำนวนหนว่ยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคนื         ไม่กำหนด 
มูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชีขัน้ต่ำ หน่วยลงทุนชนดิทั่วไป :  100 บาท 

หน่วยลงทุนชนดิ F :  ไม่กำหนด 
หน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออม : 100 บาท 
หน่วยลงทุนชนดิ M :  ไม่กำหนด 
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จำนวนหนว่ยลงทุนคงเหลือในบัญชขีั้นต่ำ หน่วยลงทุนชนดิทั่วไป :  10 หน่วย 
หน่วยลงทุนชนดิ F :  ไม่กำหนด 
หน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออม :  10 หน่วย 
หน่วยลงทุนชนดิ M :  ไม่กำหนด 

วันที่ได้รับอนุมตัิจัดตั้งและจดัการกองทนุรวม 6 มิถุนายน 2562 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 28 มิถุนายน 2562 
รอบระยะเวลาบัญชี วันท่ี 1 มิถุนายน ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม ของทุกป ี

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน  

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลง ทุนไปลงทุนในตราสารทุน
ต่างประเทศ 

2. สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร ทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก 
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้  
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื ่อถือ 
(Unrated Bond) และตราสารทุนท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้น ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

1) ในวันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) แต่ต่อ
มาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)  

2) ในวันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)   

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามข้อ 1 และ 2 กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ และตราสารทุนดังกล่าวอยู่ โดยจะดำรงสัดส่วนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด   

3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อย
ละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 

   (1) กองทุนรวมอื่นที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว 

   (2) กองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1) 

    ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวม
ปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทาง
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ลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหน่ึง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนท่ีเหลือ 

   ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต    

4. ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื ่อลดความเสี่ยง (Hedging)  
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกอืบท้ังหมด 
โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนท่ีไม่ได้ทำการป้องกัน
ความเสี ่ยงไว้ ซึ ่งอาจทำให้ผู ้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ ่มแรกได้ นอกจากนี้  
การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุน  
ที ่เพิ ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อื ่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีที ่ตลาด  
มีความผิดปกติ กองทุนอาจดำรงสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
เป็นการชั่วคราวได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio 
management) 

ส่วนกองทุน iShares MSCI ACWI ETF อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อลดต้นทุน
ธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไร 

5. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

6. กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 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 

iShares MSCI ACWI ETF 

CUSIP   464288257 
วัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุน 

วัตถุประสงค์การลงทุน 
iShares MSCI ACWI ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI ซึ่ง
ประกอบไปด้วยตราสารทุนหรือหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง ( large and mid-capitalization) 
ของประเทศพัฒนาแล้ว (developed market) และประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging market) 
นโยบายการลงทุน 
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI ACWI ซึ่ง 
มีวิธีการคำนวณดัชนีจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมที่มีการปรับค่า Free Float (หุ ้นของบริษัทจด
ทะเบียนที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้โดยเสรี) ( free float-adjusted market capitalization index)  โดยสะท้อน
อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ ( emerging 
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market)  ซึ่งดัชนีอ้างอิงดังกล่าวอาจประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง (large and mid-
capitalization) 
กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ(passive หรือ indexing approach) เพื ่อให้ได้ผลตอบแทนตาม
วัตถุประสงค์การลงทุน  โดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอาชนะดัชนีอ้างอิงและจะไม่ปรับสถานะการลงทุนให้ เป็นเชิงรับ 
(defensive positions)ในสภาวะตลาดขาลงหรือตลาดมีระดับราคาสูงเกินปัจจัยพื้นฐาน 
ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวจึงอาจไม่ได้ทำให้กองทุนหลักเอาชนะดัชนีอ้างอิง แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็นการ
ลดความเส่ียงของการบริหารจัดการเชิงรุก เช่น ความผิดพลาดในการเลือกหุ้นรายตัว  ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนนี้มุ่ง
หมายที่จะทำให้มีต้นทุนต่ำและและมีผลการดำเนินงานหลังหักภาษีดีกว่า โดยการทำให้การหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุน(portfolio turnover) อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก 
กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยเลือกลงทุนในหุ้นที่เป็นตัวแทนขององค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงเพื่อสะท้อน
การลงทุนให้เหมือนดัชนีอ้างอิง(representative sampling) โดยการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณลักษณะ
ด้านการลงทุน (investment characteristics) เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม 
คุณลักษณะด้านปัจจัยพื้นฐาน (fundamental characteristics)  เช่น  อัตราผลตอบแทน และคุณลักษณะด้าน
สภาพคล่อง เป็นต้น 
ดังนั้น กองทุนหลักอาจลงทุน หรือไม่ได้ลงทุนในหุ้นท้ังหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือไม่ก็ได้ 
กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในหุ้นท่ีเป็นองค์ประกอบของดัชนี รวมถึง
การลงทุนอื่นที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่เหมือนกับหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี เช่น  ใบสำคัญแสดงสิ ทธิใน
หลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี  นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในสัญญา futures options swaps เงินสด ตราสารเทียบเท่าเงินสด (ซึ่งรวมถึงกองทุน
รวมตลาดเงินที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisor หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) รวมถึง ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้
เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง  โดยกองทุนหลักมุ่งที่จะสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ
ดัชนีอ้างอิง ก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก 
กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 1/3 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก(รวมหลักประกัน) 
ดัชนีอ้างอิงที่ใช้ของกองทุนหลักจัดทำโดย MSCI Inc. ซึ่งเป็นอิสระจากกองทุนหลักและบริษัทจัดการผู้บริหาร
กองทุนหลัก  ทั้งนี้ MSCI Inc. เป็นผู้พิจารณาองค์ประกอบและสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของดัชนีอ้างอิง รวมถึง
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตามราคาตลาดของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน ประเภท exchange-traded fund (ETF) 
วันท่ีจดทะเบียน
จัดตัง้กองทุน 

26 มีนาคม 2551 

ประเทศที่จดทะเบียน
จัดตั้ง 

สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES) 

บริษัทจัดการ 
(Investment Adviser) 

BlackRock Fund Advisors 

อายุโครงการ ไม่กำหนด 
ดัชนีชีว้ัด 
(Benchmark) 

MSCI ACWI Index (Bloomberg Index Ticker: NDUEACWF) 
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วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
(Custodian) 

State Street Bank and Trust Company (“State Street”) 

ผู้สอบบัญชีกองทุน PricewaterhouseCoopers LLP 
ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จา่ยของกองทุน
หลัก 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : ประมาณ 0.32%  
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses) : ประมาณ 0.01%  
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Annual Fund Operating Expenses) : ประมาณ 0.33% 

รายละเอียดของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มี
ความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลัก
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.blackrock.com 

8. ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ได้รับมติจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือ  
หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 

9. ในกรณีท่ีชนิดของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกตอ่ไป โดยอาจสืบเนื่องจากการท่ีชนิดของหน่วย
ลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที ่กองทุนลงทุนมีการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื ่อนไข  
การลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจ 
มีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่ น 
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลกัได้ 
หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลัก  
ต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทน
ของกองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) (ถ้ามี) อย่างมีนัยสำคัญ หรือการลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือ
โครงการ หรือทำให้กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หรือเมื่อกองทุนหลักกระทำ
ความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที ่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ่ยนแปลงกฎระเบียบที ่อาจส่งผล  
ต่อการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู ้ลงทุน หรือมีการเปลี ่ยนแปลงผู ้บริหารของกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที ่กองทุนหลัก  
ได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) 
และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด และ/หรือ ดำเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับมติ
เห็นชอบจากจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และ
คำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุนหลัก
ข้างต้น อาจส่งผลให้กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศในขณ ะนั ้นมากกว่า 1 กองทุน นอกจากนี้  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF เป็นตลาดหลักทรัพย์อื่น 
ในภายหลังได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หากมีการดำเนินการตามเหตุการณ์ข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า  

10. ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนอื่นใดตั้งแต่ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนแล้วมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

https://www.blackrock.com/
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(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก   

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 

(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏ
เหตุ 

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ ยวกับ
สถานะของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย โดยระยะเวลาการดำเนินการตาม 
(2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

11. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศอาจไม่นบั
ช่วงระยะเวลาดังนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

10.1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

10.2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 

10.3  ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน  หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

12. ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ  
ที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื่นใดที่ กระทบกับนโยบายการลงทุน
ของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ  
ตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก  
ผู้ถือหน่วยแล้ว 

13. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ( Fund of 
Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม ฟีดเดอร์ 
(Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนนี้จะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื ่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
เงินลงทุนในต่างประเทศ  ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้  
ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง  
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น  โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ดังกล่าว จะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Over-the-Counter derivatives) 

 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ  

ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (ส่วนเกินทุน) หากผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่าราคา
ที่ซื้อหน่วยลงทุน 

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม 

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

▪ การกำหนดประเภทของผู้ลงทุน  

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป  

▪ การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมนี้มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 4 ชนิด ดังนี ้

หนว่ยลงทุน ชื่อย่อ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดทั่วไป KKP PGE-H สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะ
ประกาศรายละเอยีดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต  

2. ชนิด F KKP PGE-H-F สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การ
จัดการของบรษิัทจัดการ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะ
ประกาศรายละเอยีดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต 

3. ชนิดเพื่อการออม KKP PGE-H-SSF สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการลงทุน และจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ตามมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือท่ีจะมีการแก้ไข
เพิ่มเติม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้องกำหนด 

4. ชนิด M    

(เปิดให้บริการตั้งแต่
วันท่ี 16 ธันวาคม 
2565 เป็นต้นไป) 

KKP PGE-H-M สำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการอนุญาต ซึ่งให้บริการกำหนดแผนจัดสรร
การลงทุนและ/หรือกำหนดกลยุทธ์การลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่
บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดส้ินไปหรือเปล่ียนแปลง
ไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใด
เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
และ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปล่ียนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้มีข้อความ
ดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
รวมทั้งขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลังได้ โดยจะปฏิบัติ
ตามแนวทางที่สำนักงาน กลต.กำหนด 

 

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแตล่ะ
ชนิดหน่วยลงทุน 

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด โดยเฉล่ียตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า หลังจากการปรับปรุงรายการท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด (เช่น รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม
และมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉล่ียโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไป
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ผู ้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ที ่เว ็บไซต์ของ บลจ. 
https://am.kkpfg.com 

 

2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

▪    กองทุนนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 3,000 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของ
โครงการ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  
 

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

▪ กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในกองทุน  
ตราสารทุน/หุ้นต่างประเทศที่สามารถลงทุนได้ทั่วโลก โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนเปิด เคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ 
เฮดจ์ เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการ
ลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถยอมรับความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้ 
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▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว  โดยสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุน
ได้ทั ้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผู ้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ  และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้  
เมื่อพิจารณาแล้วผลตอบแทนเป็นที่พอใจหรือเป็นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุน  

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF) 

▪ ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF) ต้องสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน 
รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี ่ยวข้ องและ/หรือประมวล
รัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของ
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์
ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร (ถ้ามี) 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 

▪ ผลตอบแทนของกองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทน
ของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุน
นี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

▪ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
รวมถึงความเส่ียงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย 

▪ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า ( derivatives) เพื ่อเพิ ่มประสิทธ ิภาพในการลงทุน ด ังนั ้น  กองทุน 
จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกีย่วกบัความเส่ียงของการลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และ 
ผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

▪ กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพยีง
กองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น ความเสี่ยงของ
ชนิดทรัพย์สิน (Asset Class Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจำนวนน้อยราย (Authorised Participant 
Concentration Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (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) เป็นต้น ผู้ลงทุน
โปรดศึกษารายละเอียดความเส่ียงได้จากหัวข้อ “ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเส่ียง” 

▪ กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน  
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุน 
จึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจาก  
อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 
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▪ ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุน
ควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน 

▪ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการ
ของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงิน  
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF) 

▪ ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF) ต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ประมวลรัษฎากรกำหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือ
นำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 

▪ ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF) มีภาระผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกำหนด
ไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  
การลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้อง 
ชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี) 

5. กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนรวมนี้ลงทนุ มีนโยบายการลงทนุ ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคญั ผลการดำเนนิงาน และ 
ความผันผวนของผลการดำเนนิงานเป็นอย่างไร 

5.1 ข้อมูลกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) 

กองทุนนี้เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) 

โดยผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในส่วนนโยบายการลงทุน 

5.2 ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก  

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น 

1) ความเสี่ยงของชนิดทรัพย์สิน (Asset Class Risk): หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีชี้วัด (Underlying 
index) หรือเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน อาจมีผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบต่ำกว่าตลาดหรือต่ำกว่า asset classes อื่น ๆ  

2) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจำนวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk) :  

ตามโครงสร้างของกองทุนETF ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) เท่านั้นที่จะเป็นผู้ติดต่อกองทุนเพื่อทำรายการซื้อ 
(creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF กองทุนจะมีจำนวน Authorised Participant จำกัด  ในกรณีที่ Authorised 
Participant เลิกทำธุรกิจนี้ หรือไม่สามารถดำเนินการ ซื้อ (creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF ได้ โดยไม่มี 
Authorised Participant รายอื่นเข้ามาดำเนินการทดแทน  หน่วยลงทุนของกองทุน ETF นั้น อาจมีโอกาสที่จะซื้อขายในราคาที่สูงกว่า
หรือต่ำกว่า NAV ได้ อีกทั้งอาจมีโอกาสที่จะต้องหยุดทำการซื้อขาย หรือออกจากตลาดไป(delisting) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมี 
Authorised Participant จำนวนน้อยราย อาจสูงขึ้นหากเป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นที่ผู้ออกไม่ใช่บริษัทของสหรัฐฯ หรือลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีปริมาณซื้อขายต่ำ 
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3) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะขาดทุน ในกรณีที่กองทุนมีการ
ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลายหลักทรัพย์ มีการกระจุกตัวด้านประเทศ/ภูมิภาค/ตลาด/อุตสาหกร รม/กลุ่ม
ธุรกิจหรือชนิดของทรัพย์สิน (asset class) ที่ไปลงทุน ซึ่งรวมถึงกรณีที่ปัจจัยลบต่าง ๆ มีส่งผลลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน
มากกว่าตลาดโดยรวม   

4) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk): มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนแสดงในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (U.S. 
Dollars) NAV ของกองทุนอาจปรับลดลง หากเกิดกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในรูปสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินดอลล่าร์สหรัฐ มีค่าเงินอ่อน
ค่าลง (depreciate) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือกรณีที่เงินสกุลเหล่านั้นมีความล่าช้าหรือมีข้อจำกัดในการโอนเงินกลับ 
เงินสกุลต่าง ๆ อาจมีความผันผวนในระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ 
NAV ของกองทุนอาจเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ 

5) ความเสี ่ยงจากปัญหาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Security Risk) : ความผิดพลาดหรือปัญหาของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic system) ของกองทุน ที่ปรึกษากองทุน  ตัวแทนขายหน่วยลงทุน ผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ผลิตดัชนีชี้วัด ผู้ดูแล
สภาพคล่องการซื้อขาย ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) ผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน อาจทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง
อย่างรุนแรง (disruptions) และส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการทำงานของกองทุน และอาจทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายที่เป็นตัวเงินต่อกองทุนและผู้ลงทุนได้ แม้ว่ากองทุนจะมีแผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับกรณีที่เกิดความ
ผิดพลาดหรือปัญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว แต่แผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเส่ียงก็ยังมีข้อจำกัด  นอกจากนี้ กองทุน
ยังไม่สามารถควบคุมฉุกเฉินและระบบการบริหารความเสี่ยงของผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย  ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน 
(Authorised Participant) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ได้ 

6) ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk) : ตราสารทุนมีความเส่ียงที่มูลค่าจะของตราสารจะเปล่ียนแปลง และมีความ
ผันผวนมากกว่าตราสารอื่น ๆ ดัชนีชี้วัดที่เป็น underlying index จะประกอบไปด้วยหุ้นสามัญ ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นบุริมสิทธิ 
(preferred stock) และตราสารหนี้ เนื่องจากในกรณีท่ีผู้ออกหลักทรัพย์ล้มละลาย ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิเรียกร้องเป็นรองจากตราสาร
หน้ีและหุ้นบุริมสิทธ ิ

7) ความเสี่ยงของภาคธุรกิจการเงิน (Financial Sector Risk) : ผลการดำเนินงานของบริษัทในภาคธุรกิจการเงินอาจจะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากหลาย ๆ ปัจจัยเช่น การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย การลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (credit ratings downgrades) และการลดลงของสภาพคล่องในตลาดทุน รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อกำหนดด้านเงินทุน (capital requirements) และกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภัย
คุกคามทางไซเบอร์ (cyber attack) และความผิดปกติและล้มเหลวด้านเทคโนโลยี ( technology malfunctions and failures) ที ่มี 
มากขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลทางลบแก่ภาคธุรกิจนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนด้วย 

8) ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ (Geographic Risk) : กรณีเกิดภัยทางธรรมชาติขึ้นในภูมิภาคที่กองทุนลงทุนอาจส่งผลทางลบต่อระบบ
เศรษฐกิจหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคนั้น ๆ และอาจส่งผลทางลบต่อการลงทุนของกองทุนในภูมิภาคดังกล่าว 

9) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk) : ความเสี่ยงที่กองทุนอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยการ
แทรกแซงในตลาด (Market disruptions) และข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ (regulatory restrictions) อาจส่งผลทางลบต่อการที่กองทุนจะ
สามารถปรับฐานะการลงทุน (exposure) ให้เป็นไปตามดัชนีอ้างอิง (underlying index) นอกจากนั้น ข้อมูลดัชนี การคำนวณดัชนี หรือ
การสร้างดัชนีอ้างอิง (underlying index) อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ และอาจไม่สามารถถูกระบุหรือแก้ไขได้โดยผู้จัดทำดัชนี (index 
provider) ณ ขณะนั้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนและผู้ลงทุน 
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10) ความเสี่ยงของภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Sector Risk) : บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มักเผชิญกับการแข่งขันที่สูงและการที่ผลิตภัณฑ์ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีการพึ่งพาการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property Rights) เป็นอย่างมากซึ่งอาจทำให้ได้รับผลกระทบทางลบจากการสูญเสียหรือด้อยค่าลงของสิทธิดังกล่าว 

11) ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) : ผลการดำเนินงานของกองทุนขึ้นกับผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุน  การเปล่ียนแปลงของภาวะทางการเงิน หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ อาจมีผลให้มูลค่าของหลักทรัพย์ลดลงได้ 

12) ความเสี่ยงของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Large-Capitalization Companies Risk) : บริษัทท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาด
สูงอาจสามารถปรับตัวไปตามการเปลี ่ยนแปลงของสภาวะตลาดได้น้อยกว่า อีกทั ้งอา จจะมีข้อจำกัดในศักยภาพการเติบโต  
เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า  

13) ความเสี่ยงในการบริหาร (Management Risk) : กองทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนเหมือน underlying index ทุกประการ จึงมีความเส่ียง
ที่เกิดจากกลยุทธ์การบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนของ กองทุนนั้น ๆ ซึ่งอาจมีผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนไม่เป็นตามที่
คาดหวัง 

14) ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) : กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทั้งในระยะสั้นเมื่อตลาดมีการปรับตัว หรือ
ระยะยาวในภาวะตลาดขาลง 

15) ความเสี่ยงจากตลาดซื้อขาย (Market Trading Risk) : ความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาด เช่น ตลาดที่ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน  
ไม่เคลื่อนไหวเท่าที่ควร การขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดรอง (secondary market)  

16) ความเสียงจากการปิดทำการของตลาดซื้อขาย (National Closed Market Trading Risk) : กรณีที่หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมี
การซื้อขายในตลาดต่างประเทศ และตลาดนั้นอยู่ในช่วงเวลาปิดทำการ อาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาที่
กองทุนได้รับก่อนตลาดต่างประเทศนั้นปิดทำการ ซึ่งอาจส่งผลถึงความแตกต่างของ NAV ระหว่างกองทุนนี้และกองทุน ETF อื่น 

17) ความเสี่ยงของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หลักทรัพย์อเมริกา (Non-U.S. Securities Risk) : กองทุนอาจมีความเส่ียงที่อาจสูญเสีย
เงินเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดในภูมิภาคนั้น ๆ ที่ส่งผลต่อผู้ออกตราสารที่ไม่ใช่หลักทรัพย์อเมริกา
หรือตลาดหลักทรัพย์อเมริกา นอกจากนั้นตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ของอเมริกาอาจจะมีการซื้อขายน้อยและอาจไม่สามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ยากต่อการสร้างสภาพคล่องในการถือหลักทรัพย์ได้ในทันที  
ณ ขณะนั้น 

18) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operational Risk) : กองทุนมีความเส่ียงจากการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ความ
ผิดพลาดที่เกิดจากคน (human error) จากการประมวลผลและการสื่อสาร (processing and communication errors) ความผิดพลาด
จาก Fund’s service providers คู่สัญญา หรือ บุคคลอื่น ๆ  ความไม่เพียงพอหรือล้มเหลวของระบบ เป็นต้น โดยกองทุนและบริษัท
จัดการได้ลดความเส่ียงจากการดำเนินงานข้างต้นผ่านการควบคุมและกระบวนการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถระบุได้ในทุก ๆ 
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงไม่สามารถระบุความเส่ียงที่สำคัญได้อย่างเพียงพอ 

19) ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Risk) :  กองทุนนี้ไม่ได้บริหารแบบเชิงรุก (actively managed) 
ซึ่งผู้จัดการกองทุน จะไม่ได้พยายามบริหารกองทุนให้ชนะตลาดหรือไม่ได้พยายามบริหารกองทุนปกป้องกองทุนในทุกภาวะตลาด 
รวมถึงช่วงตลาดขาลง 
20) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้า (Reliance on Trading Partners Risk) : กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในประเทศหรือภูมิภาคที่
เศรษฐกิจมีการพ่ึงพาการค้ากับคู่ค้าหลัก การลดลงของการค้าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการลงทุนของกองทุน  



  

 กองทุนเปิดเคเคพ ีพาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)                                          หน้า 18 

21) ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Risk of Investing in Developed Countries) : การลงทุนในผู้ออกตราสาร
ของประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ การเมือง ค่าเงิน ความมั่นคง  เศรษฐกิจ และความเสี่ยงอื่น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนสำคัญในการแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจโลก และมักจะ
ประสบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า ประเทศพัฒนาบางประเทศอาจต้องเผชิญกับปัญหาด้านความ
มั่นคง เช่น การก่อการร้าย หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครียด ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนของ
กองทุน 

22) ความเสี่ยงจากการลงทุนในรัสเซยี (Risk of Investing in Russia) : การลงทุนในหลักทรัพย์ของรัสเซียมคีวามเส่ียงในหลายดา้น 
เช่น ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความเส่ียงเฉพาะของประเทศรัสเซีย รวมถึงความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา
และส่งมอบ (settlement) และการสูญเสียกรรมสิทธิ ์(ownership rights) ของหลักทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอของกองทุน ซึ่งเป็นผลจากระบบ
การจดทะเบียน (share registration) และการดูแลหลักทรัพย์ (custody) นอกจากนี ้การใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ (economic 
sanctions) จากประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐฯ แคนาดา และ สหภาพยุโรป (EU) ต่อบุคคลและนิติบุคคลของรัสเซีย โดยมาตรการดังกล่าว
อาจส่งผลในทางลบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและการลงทุนของกองทุน 

23) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกา (Risk of Investing in the U.S) : การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ อาจ
ส่งผลในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงอยู่ เช่น เมื่อภาวะเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินของสหรัฐอ่อนแอ  

24) ความเสี่ยงจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending Risk) : กองทุนอาจมีการให้ยืมหลักทรัพย์  และอาจมีความเสี่ยงที่
กองทุนอาจสูญเสียเงินเนื่องจากผู้ยืมไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้หรือได้ตรงเวลา รวมถึงกรณีที่หลักประกันสำหรับการกู้ยืม
หลักทรัพย์มีมูลค่าลดลงต่ำกว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมไป 

25) ความเสี่ยงด้านความม่ันคง (Security Risk) : การลงทุนในบางประเทศหรือบางภูมิภาค อาจมีความเส่ียงในด้านความมั่นคง เช่น 
การก่อการร้าย หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครียด สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนของ
กองทุน 

26) ความเสี่ยงด้านโครงสร้าง (Structural Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงจาการลงทุนในบางประเทศที่มีความไม่มั่นคงในด้าน 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

27) ความเสี่ยงด้าน Tracking Error (Tracking Error Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานของกองทุนจะเบี่ยงเบนไป
จากดัชนีอ้างอิง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนกับ ดัชนีอ้างอิง ความแตกต่างในด้านราคา ด้าน
ต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) การถือเงินสดในกองทุน ความแตกต่างของช่วงเวลาในการคงค้างหรือการประเมินมูลค่าเงินปันผล
หรือดอกเบี้ย ต้นทุนของกองทุนในการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งความเส่ียงนี้อาจจะมีมากขึ้นในช่วงตลาดผันผวนหรือ
ตลาดมีความผิดปกติ รวมถึงเกิดขึ้นเนื่องจากกองทุนมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในขณะที่ดัชนีไม่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 

28) ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า (Valuation Risk) : ราคาที่ได้จากการขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น ๆ อาจมีความแตกต่าง
จากการประเมินมูลค่าของกองทุน  หรือจากการประเมินของดัชนี โดยเฉพาะหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นที่มีการซื้อขายในปริมาณที่น้อย 
หรือซื้อขายในตลาดที่มีความผันผวน นอกจากนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่นที่กองทุนถืออยู่อาจมีการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลา
ที่ผู้ลงทนุไม่สามารถทำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) ที่ทำการซื้อ (หรือขายคืน) หน่วย
ลงทุนในวันที่กองทุนถือหลักทรัพย์ที่วัดโดยมูลค่ายุติธรรมอาจได้รับหน่วยลงทุน (เงินค่าขายคืน) มากกว่าหรือน้อยกว่าหลักทรัพย์ที่ไม่ได้
วัดโดยมูลค่ายุติธรรม หรือมีการใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยด้านเทคโนโลยี หรือความผิดพลาดจากหน่วยงานท่ีตั้งราคาหรือหน่วยงานอื่น 
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รายละเอียดของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มี
ความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุน
หลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.blackrock.com 

5.3  ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก  

ผลการดำเนินงาน (Return) และความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุน iShares MSCI 
ACWI ETF (กองทุนหลัก) (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565) เป็นดังนี้ 

• ผลการดำเนินงาน (Return) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (Base Currency) 

 
• ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation : SD) 

 Standard Deviation (3yrs):  17.98% 
หมายเหตุ      
1) ที่มา: iShares MSCI ACWI ETF Factsheet, ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น ส่ิงยืนยัน 
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

6. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเปน็กองทุนรวมทีมุ่่งเนน้จะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร?  

▪ เป็นกองทุนรวมทั่วไป ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น   

7. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 

▪ กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวันท่ี วันที่ 1 มถิุนายน ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม ของทุกป ี

 

 

 

https://www.blackrock.com/


  

 กองทุนเปิดเคเคพ ีพาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)                                          หน้า 20 

8. กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ส่งผลให้กองทุนรวมมีฐานะการลงทุนในสัญญา  
ซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง โดยมี
การกำหนดอัตราส่วนไว้เป็นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และผลกระทบทางลบภายใต้
สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็น
อย่างไร? 

▪ กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์  
เพื่อการลดความเสี่ยง  อย่างไรก็ดี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนี
อ้างอิง หรือเพื่อลดต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไร ทั้งนี้ กองทุนหลักจะ
ลงทุนไม่เกิน 10% ของทรัพย์สินท้ังหมดในสัญญา futures, options, swaps รวมถึง เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

9. การลงทนุในกองทนุรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด?  

▪ กองทุนนี้จะใช้ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ  

 สัดส่วน 
1. ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น

สกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 
ร้อยละ 95 

2. ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน 

ร้อยละ 5 

หมายเหตุ : 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) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม  
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึง
วันที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการ 
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงตัวชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวม และ/หรือ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือ
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เปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 

ค าถามค าตอบทีค่วรรู้เก่ียวกับการลงทุน 
 

ข้อกำหนดการซื้อขาย 

Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใด และคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร?  

A : สำหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP PGE-H) และชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF) 

 ผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท บวกค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
สำหรับหน่วยลงทุนชนดิ F (KKP PGE-H-F) และ ชนิด M (KKP PGE-H-M) 
ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ 

จำนวนหน่วยลงทุนท่ีทา่นจะได้รบัเท่ากับ  
 [จำนวนหน่วยลงทุน = จำนวนเงินลงทุน ÷ (มูลค่าที่ตราไว้ + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)] 
ทั้งนี ้ในการเสนอขายครั้งแรก มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วยจะเท่ากับ 10.00 บาท 

Q : ท่านจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่างไร และมีวิธกีารซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอย่างไร?  

A : ท่านสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)    Contact Center โทร: 0-2165-5555  

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  โทร: 0-2305-9559 

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใด  
ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชี
กองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นท่ีจะมีการกำหนด
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้  
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ท่ีรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
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หน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก  
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจร้องขอ  
โดยที ่ผู ้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที ่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่  
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องคา่เสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือ
เงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่
บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวม (ถ้ามี)  ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
 
ผู้ลงทุน/ผู ้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection 

▪ การเปิดบัญชีกองทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อทำรายการซื้อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  โดยผู้จองซื้อต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการ
กำหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี ้

ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทนุ/ 
ผู้สนใจลงทุน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี* 

กรณีบุคคลธรรมดา  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
กรณีนิติบุคคล ▪ สำเนาหนงัสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน ซึง่กรรมการ 

ผู้มีอำนาจได้ลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบคุคล (ถา้ม)ี เพื่อรับรอง
ความถูกต้องแล้ว  

▪ ตัวอยา่งลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม  

▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบคุคล  
ซึ่งลงนามรับรองความถกูต้อง 

▪ หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู ้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็น
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้  

▪ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง   
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ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทนุ/ 
ผู้สนใจลงทุน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี* 

กรณีบัญชีร่วม  
(ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน) 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละราย 

* อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กำหนด 

** การกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิ และ/หรือเง่ือนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด 

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
เพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 

▪ การสั่งซื้อหนว่ยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้) ตามวิธกีาร  
ที่บริษัทจัดการกำหนดได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ บริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการ
กำหนด เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนขา้งต้น 
ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการ 
ไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำส่ังซือ้/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราว
หรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือ
เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดเสนอขายหรือรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 

▪ การสั่งขายคนืหนว่ยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืน ในทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่
บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
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ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน  โดยชำระเงินคืนให้ตามที่ผู้ถือหน่วย/ 
ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน 

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น 
ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่
รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF) 

หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการ  
ที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกำหนด หรือที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมครั้งแรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) 

▪ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

o กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า :  

กรณีหน่วยลงทนุชนิดทั่วไป (KKP PGE-H) 

o กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกำหนด
การส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

o กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี้ (กรณีที่กองทุนน้ีเป็น “กองทุนต้นทาง”) ตามข้อกำหนดการ
ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

กรณีลงทนุชนดิเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF) 

o กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกำหนด
การส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

o กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก :  

ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการและ/
หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านั้น เว้นแต่บรษิัท
จัดการจะอนุญาตหรือให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไมเ่ปิดให้บริการสับเปล่ียนระหวา่งชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกัน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน   
รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยนข้างต้น โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน  
อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/
หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

 

▪ ชื่อบัญชีในการสั่งซือ้/สับเปลีย่นเข้ากองทนุ 

“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร” 

ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดงันี้ 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร  เลขที่บัญชี 100-0-002-43-2   
ธนาคารกสิกรไทย                      เลขที่บัญชี 089-1-12110-5  
ธนาคารกรุงเทพ                         เลขที่บัญชี 055-3-02158-5  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์          เลขที่บัญชี 889-1-01012-7  
ธนาคารไทยพาณิชย์                   เลขที่บัญชี 075-3-02836-5  
ธนาคารทหารไทยธนชาต              เลขที่บัญชี 054-1-06333-5  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                 เลขที่บัญชี 151-0-04386-4  
ธนาคารกรุงไทย                        เลขที่บัญชี 091-6-01500-9  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย              เลขที่บัญชี 801-1-11244-0  

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

Q : กรณีใดทีบ่ริษัทจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทนุ? 

A : บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ดังนี้ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่น
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
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▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับหรือปฏิเสธคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือ
กองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign 
Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทนุ   
หรือทำให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน  

▪  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  เป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดส้ินไปหรือเปล่ียนแปลงไป และ/
หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ประโยชนโ์ดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดเสนอขายหรือรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 

 

Q : กองทุนมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 

A : การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

▪ บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไว้แล้วได้ เมื ่อได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  โดยมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  ทั้งนี้  
เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการ
ผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและ  
ข้อผูกพัน) 

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง  

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืนหรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ 

▪ ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ 

▪ กรณีมีเหตุจำเป็นโดยความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

- มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

- ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

- มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

▪ เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้  
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(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้  

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ  

▪ อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน 
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

▪ กรณีอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ัง
ขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

Q : กองทุนกำหนดวธิีการโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจำกดัการโอนไวอ้ย่างไร? 

A : 1) กรณีสำหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป หน่วยลงทุนชนิด F และ หน่วยลงทุนชนิด M 

วิธีการโอนหน่วยลงทุน:  

(1) ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” ในส่วนของ “การเปิดบัญชีกองทุน”  
ผู้โอนจึงจะสามารถทำการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้รับโอนได้  

(2) ผู ้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หัวข้อ/เรื ่อง “ค่าธรรมเนียม 
ที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"  

(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
จะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี  
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(4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องนำส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนเพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยื่นเรื่อง
การขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพัน เรื่อง “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” ซึ่งนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยคำขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุน
จะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพัน เรื่อง “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้
ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลง/แก้ไขวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ 
ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) โอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(2) โอนหน่วยลงทุนตามคำส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  

(3) โอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

2) กรณีสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจำนำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุน  
ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม 

Q : ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 

A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ จากช่องทางใดช่องทางหน่ึงหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้ 

1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com และ/หรือ  

2) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center)  

Q : ข้อมูลอืน่ๆ ที่เกี่ยวกับการแบง่หนว่ยลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทำความเขา้ใจก่อนการลงทนุ? 

A : ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่งหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจก่อนการลงทุน ดังนี ้

▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน  
ที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย 
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▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี ้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น  
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน
ตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลง
หรือนิติกรรมอื่น 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น 
ชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอี ยดการ ให้บริการดังกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและ  
รับซื้อคืนท่ีใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที ่จะเปิดให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันนี้ได้  
โดยแจ้งให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือสำนักงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ 
ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนน้ี  
โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

สิทธขิองผู้ถือหนว่ย 

Q : กองทุนนี้มกีารออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม?่ อย่างไร? 

A : บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำการซื้อขายหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q : ผู้ถือหนว่ยอาจถูกจำกดัสิทธิในเร่ืองใดบ้าง ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร? 

A :    ผู้ถือหน่วยอาจจะถูกจำกัดสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ 
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว  
มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงและข้อยกเว้น จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

Q :  มีข้อจำกัดในการถือหนว่ยลงทุนหรือไม่ ? 

A : หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง จะเป็นไปตาม ประกาศ และ/หรือกฎหมาย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
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Q : ช่องทางและวิธกีารที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดำเนนิการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษทัจดัการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A : ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่  https://am.kkpfg.com 

Q : หากท่านตอ้งการร้องเรียนจะทำไดอ้ย่างไร ? 

A : 1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เกยีรตินาคินภัทร จำกดั  
        ทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ 

 2) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ 

 3) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุ (ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอรด์ (ไทย) จำกดั (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2724-4000 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี  

 

Q : การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหนว่ยลงทนุทุกรายทีไ่ม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย? 

A : ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

Q : บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทนุรวม ? 

A : บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม มีดังนี้ 
  

▪ ข้อมูลบริษทัจดัการ : 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกดั 
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชัน้ท่ี 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2305-9800  
โทรสาร 0-2305-9803-4 

▪ ดัชนีชี้วดัการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ได้รับการรับรอง CAC1 

▪ มูลค่าทรัพย์สนิสทุธิภายใตก้าร
บริหารจัดการ : 
(ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565) 

95,980.47 ล้านบาท 

▪ จำนวนกองทุนรวมทั้งหมด
ภายใต้การบริหารจดัการ : 
(ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565) 

43 กองทุน  

▪ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร : 
1) คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก่ 

 
คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์   
คุณยุทธพล ลาภละมูล   
คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  

 
(ประธานกรรมการ) 
(กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) 
(กรรมการ) 

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

https://am.kkpfg.com/
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คุณกุลนันท์ ซานไทโว 
คุณอนุกูล ปิติชัยชาญ 
คุณศุภโชค ศุภบัณฑิต 

(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 

2) คณะผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 
 

คุณยุทธพล ลาภละมูล 
คุณอลิสา กัมพลพันธ์ 
คุณจุติมาส ศิวะมาศ 
คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส 
คุณอนุกูล ปิติชัยชาญ    
 
คุณกษดิิษ ทองปลวิ 

(กรรมการผู้จัดการ) 
(กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research)   
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Asset Management 
Operation)  
(ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเส่ียง) 

▪ รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน : 
 

คุณยุทธพล ลาภละมูล 
คุณอลิสา กัมพลพันธ์ 
คุณจุติมาส ศิวะมาศ 
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์ 
 
คุณสุราช เซที 
คุณธนัทฐา วัชรานุกูร        
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ 
คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์  
คุณสุทิน แซ่โง้ว                                                                                               

(กรรมการผู้จัดการ) 
(กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ทีม Research)  
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารกองทุน 
ตราสารทางเลือก)  
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) 
(ผู้อำนวยการอาวุโส ทีม Fund Specialist) 
(ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทางเลือก)  
(ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี้) 
(ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) 

▪ รายชื่อผู้จัดการกองทุน : 
1) คุณลักษณช์นก สงวนรักศักดิ ์
     (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MSc Finance (International 
Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 
- CFA Level 1 

 o ประสบการณ์การทำงาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด  
สายงานจัดการลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายลงทุน 
บลจ. เอเชียเวลท์ จำกัด  

- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส  ฝ่ายลงทุน 
บลจ. ธนชาต จำกัด  

- อดีตผู้จัดการกองทุน  ฝ่ายลงทุน 
บลจ. เกียรตินาคิน จำกัด  

- อดีตผู้จัดการกองทุน  ฝ่ายลงทุน 
บลจ. เอ็มเอฟซี จำกดั (มหาชน)  

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทนุส่วนบุคคล ที่มี
นโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และสินทรัพย์
ทางเลือก 
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2) คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล, CFA 
     (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MS Finance  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- CFA Charterholder 
 o ประสบการณ์การทำงาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  

บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด  
- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  สายงานจดัการลงทุน 

บลจ.ภัทร จำกัด  
- อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียงอาวุโส  

ฝ่ายบริหารความเส่ียงองคก์ร บริษัท ทิสโก้ 
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 
ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก 

3) คุณอัญชัญ ชฤูกษธ์นเศรษฐ ์
(ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MS Finance  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 o ประสบการณ์การทำงาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  สายงานจดัการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด 

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน 
บลจ. ภัทร จำกัด  

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ 
และกองทุนรวมตราสารทางเลือก 

- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

4) คุณอัชพร ศิริธนะวฒัน ์
(ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MSC in Finance and 
Management, University of Exeter 

- CFA Level 2 
 o ประสบการณ์การทำงาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  

บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด 
- อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจดัการลงทุน  

บลจ. เอ็มเอฟซี จำกดั (มหาชน)  
 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก 

5)  คุณณิชนันทน์ จงสวัสดิ ์
 (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท Master of Management in 
Finance มหาวิทยาลัยมหดิล 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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 o ประสบการณ์การทำงาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน 
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด 

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ Dealer บลจ.บัวหลวง จำกดั 
- อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) 
 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก 

6) คุณภัทรา คงอรรถการ 
(ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาตรี Finance and Banking 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- CFA Level 2 
 o ประสบการณ์การทำงาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน 

บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด 
- ผู้จัดการกองทุน APA Capital 
- ผู้จัดการกองทุนตราสารตา่งประเทศ 

บลจ. ธนชาต/ ฝ่ายลงทุน 
- เจ้าหน้าที่ Investment Product Strategy 

ฝ่ายลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์
- ผู้ช่วยผู้จดัการกองทุนตราสารหนีต้่างประเทศ

และ FX บลจ. เอ็มเอฟซ ี
 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก 

- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

7) คุณยุทธพล ลาภละมูล , CFA 
(ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

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

 o ประสบการณ์การทำงาน 
 

- อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
หัวหน้าฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหาร
เงินลงทุน บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน 

8) คุณอลิสา  กัมพลพันธ์ 
(ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel 
University 

 o ประสบการณ์การทำงาน - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด 
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- ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล สายงานจัดการลงทุน 
บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

- อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจดัการลงทุน  
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกดั 

- อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจดัการลงทุน  
บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)  

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

9) คุณรัฐพล ขัตติยะสวุงศ์, CFA, 
FRM 
(ผู้จัดการสภาพคล่อง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท Investment Management,  
Cass Business School 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- CFA Charterholder 
- Certified FRM 

 o ประสบการณ์การทำงาน 
 

- หัวหน้าทีมการลงทุนตราสารหนี้ บลจ.เกียรติ
นาคินภัทร จำกดั 

- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ทหารไทย จำกัด 
- อดีตผู้จัดการลงทุน ฝ่ายบริหารเงนิ 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าอัตราดอกเบี้ย

และอัตราแลกเปล่ียน 
10) คุณชวณฐั ไพศาลวงศด์ ี

 (ผู้จัดการสภาพคล่อง) 
o ประวัติการศึกษา 

 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- CFA Level 1 

 o ประสบการณ์การทำงาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด 

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้  
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ทหารไทย จำกัด 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตลาดเงินและ
กองทุนรวมตราสารหนี้ 

- ลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าเพื่อป้องกันความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

11) คุณสิทธิเดชน์ เอี้ยวสกุล, CFA 
(ผู้จัดการสภาพคล่อง) 

o ประวัติการศึกษา 

 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- CFA Charterholder 
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 o ประสบการณ์การทำงาน 

 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด 

- อดีตผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้  
บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด 

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้  
บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด 

- อดีตนักวิเคราะห์สินเชื่อกลุ่มธุรกจิญี่ปุ่น 
ในประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกดั 
มหาชน 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้

- ลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปล่ียน 

12) คุณริสา ศิริวัฒน์, CFA 
(ผู้จัดการสภาพคล่อง) 

o ประวัติการศึกษา 

 

- ปริญญาโท MSc. Sustainable Finance, Kedge 
Business School 

- ปริญญาโท MBA (เกยีรตินิยม), National 
Institute of Development Administration 
(NIDA) 

- ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกยีรตินิยมอันดับ2) 

- CFA Charterholder 

- ESG Investing Certificate 
 o ประสบการณ์การทำงาน 

 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. 
เกียรตินาคินภัทร จำกัด 

- อดีตนักวิเคราะห์การลงทุน บริษทั อลิอันซ์อยุธยา
ประกันชีวติ 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าเพื่อป้องกันความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

- วิเคราะห์เครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)      โทรศัพท์ :  0-2165-5555 

• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)     โทรศัพท์ :  0-2217-8888 

• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    โทรศัพท์ :  0-2658-8888 

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)     โทรศัพท์ :  0-2659-7000, 0-2659-7384  

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด     โทรศัพท ์:  0-2695-5000 

• บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด   โทรศัพท์ :  0-2857-7799 
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• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด    โทรศัพท์ :  0-2846-8649 

• บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)     โทรศัพท์ :  0-2646-9650 

• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   โทรศัพท์ :  0-2635-1718 

• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)     โทรศัพท์ :  0-2305-9559 

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด       โทรศัพท์ :  0-2680-1111 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด  โทรศัพท์ :  0-2660-6677 

• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2659-8000 

• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)    โทรศัพท์ :  0-2658-5800  

• บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)      โทรศัพท์ :  0-2659-3456 

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)    โทรศัพท์ :  0-2638-5000, 0-2287-6000  

• บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอ็กซ์ จำกัด     โทรศัพท์ :  0-2949-1000, 0-2949-1126-28 

• บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)     โทรศัพท์ :  0-2648-3600, 0-2648-3500 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด    โทรศัพท์ :  02-680-5000 

• บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)      โทรศัพท์ :  0-2205-7000 

• บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ :  0-2862-9797 

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด  โทรศัพท์ :  0-2861-5508 

• บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 1394 

• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน)      โทรศัพท์ :  0-2648-1111 

• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด     โทรศัพท์ :  0-2009-8888 

• บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)     โทรศัพท์ :  0-2618-1111 

• ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)      โทรศัพท ์:  0-2626-7777 

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด   โทรศัพท ์: 0-2026-6222 

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด  โทรศัพท ์:  0-2026-5100 

• บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)     โทรศัพท ์:  0-2796-0000, 0-2345-0000 

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)     โทรศัพท ์:  0-2274-9400, 0-2276-1025 

• บริษัท เอไอเอ จำกัด (PVD)       โทรศัพท์ : 02-783-6552 

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ : 1240 

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด  โทรศัพท์ : 02-061-9621 

• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด      โทรศัพท์ : 02-430-6543 

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด      โทรศัพท์ : 02-508 1567 

• บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด     โทรศัพท์ : 02-095-8999 

• บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)     โทรศัพท์ : 02-829-6600 

• บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด      Email: contact@dime.co.th 

• บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)     โทรศัพท์ : 02-274-9400 

mailto:contact@dime.co.th
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• บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก  จำกัด      โทรศัพท์ : 02-430-6543 

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนชนิด M 
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)    โทรศัพท์ : 0-2305-9559 

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด  

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กำหนด ท้ังนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถ
ทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

Q : ใครเป็นผู ้ดูแลปรับปรุงรายชื ่อผู ้ถือหน่วยลงทุนเพื ่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู ้ถือหน่วยเป็นไป  
อย่างถูกต้อง? 

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกดั ในฐานะนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

 โทรศัพท ์0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4 

Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อกำหนดการลงทุนทีต่กลงไว้ ? 

A :  ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

  โทรศัพท์ : 0-2724-4000   

  ทั้งนี้ นอกจากผู้ดูแลผลประโยชน ์มีหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตัง้แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมีหน้าทีต่ามกฎหมายในการ 
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทนุรวมที่ท่านลงทนุ ? 

A :   นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล  นางขวัญใจ เกียรตกิังวาฬไกล  นายสาธิต เกยีรติกงัวาฬไกล และนาย ประสิทธิ์พร เกษามา 

 บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

Q : ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุจากชอ่งทางใด ? 

A : 1.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกดั  

  ทีมสนับสนุนการขายและผลิตภณัฑ์  โทรศัพท์ 0-2305-9800 

 2.  เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ https://am.kkpfg.com 

 3.  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
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• มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จำกดัการถือหนว่ยลงทุนที่ปรากฏขึน้แล้วในปัจจุบันหรือไม่ 

▪ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ไมม่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหนว่ยลงทุนเกินข้อจำกดัการถือหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการท่ี https://am.kkpfg.com 

ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเส่ียง  

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที ่ม ีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก 
ในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน  iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  ดังนั้น กองทุนนี้จึงมีความเส่ียงที่สำคัญ ดังนี้ 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก  

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่กในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 
คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น 

1) ความเสี่ยงของชนิดทรัพย์สิน (Asset Class Risk): หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนีชี้วัด (Underlying index) 
หรือเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน อาจมีผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบต่ำกว่าตลาดหรือต่ำกว่า asset classes อื่น ๆ  

2) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจำนวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk) : ตามโครงสร้าง
ของกองทุนETF ผู ้ร ่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) เท่านั ้นที ่จะเป็นผู ้ติดต่อกองทุนเพื ่อทำรายการซื ้อ (creation) ขาย 
(redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF กองทุนจะมีจำนวน Authorised Participant จำกัด  ในกรณีที่ Authorised Participant เลิกทำ
ธุรกิจนี้ หรือไม่สามารถดำเนินการ ซื้อ (creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF  ได้  โดยไม่มี Authorised Participant 
รายอื่นเข้ามาดำเนินการทดแทน  หน่วยลงทุนของกองทุน ETF นั้น อาจมีโอกาสที่จะซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่า NAV ได้ อีกทั้ง 
อาจมีโอกาสที่จะต้องหยุดทำการซื้อขาย หรือออกจากตลาดไป(delisting) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมี Authorised Participant จำนวนนอ้ย
ราย อาจสูงขึ้นหากเป็นกองทุนETF ที่ลงทุนในหุ้นท่ีผู้ออกไม่ใช่บริษัทของสหรัฐฯ หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีปริมาณซื้อขายต่ำ 

3) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) : กองทุนอาจมีความเส่ียงเพิ่มขึ้นที่จะขาดทุน ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุน
กระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลายหลักทรัพย์ มีการกระจุกตัวด้านประเทศ/ภูมิภาค/ตลาด/อุตสาหกรรม/กลุ่มธุรกิจหรือชนิด
ของทรัพย์สิน (asset class) ที่ไปลงทุน ซึ่งรวมถึงกรณีที่ปัจจัยลบต่าง ๆ มีส่งผลลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนมากกว่าตลาดโดยรวม 

4) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk): มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนแสดงในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (U.S. 
Dollars)  NAV ของกองทุนอาจปรับลดลง หากเกิดกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในรูปสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินดอลล่าร์สหรัฐ มีค่าเงิน  
อ่อนค่าลง (depreciate) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือกรณีที่เงินสกุลเหล่านั้นมีความล่าช้าหรือมีข้อจำกัดในการโอนเงินกลับ 
เงินสกุลต่าง ๆ อาจมีความผันผวนในระดับสูงมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์การเปล่ียนแปลงได้  ซึ่งอาจส่งผลให้ NAV 
ของกองทุนอาจเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ 

5) ความเสี่ยงจากปัญหาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Security Risk) : ความผิดพลาดหรือปัญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic system) ของกองทุน ที่ปรึกษากองทุน  ตัวแทนขายหน่วยลงทุน ผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ผลิตดัชนีชี้วัด ผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย 
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) ผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน  อาจทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง (disruptions) 
และส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการทำงานของกองทุน และอาจทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงินต่อกองทุนและ  
ผู ้ลงทุนได้ แม้ว่ากองทุนจะมีแผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเสี ่ยงสำหรับกรณีที ่เกิดความผิดพลาดหรือปัญหาของระบบ



  

 กองทุนเปิดเคเคพ ีพาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)                                          หน้า 39 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว แต่แผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเสี่ยงก็ยังมีข้อจำกัด นอกจากนี้ กองทุนยังไม่สามารถควบคุมฉุกเฉินและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงของผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) หรือผู้ออก
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้ 

6) ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk) : ตราสารทุนมีความเสี่ยงที่มูลค่าจะของตราสารจะเปลี่ยนแปลง และมีความ  
ผันผวนมากกว่าตราสารอื่น ๆ ดัชนีชี้วัดที่เป็น underlying index จะประกอบไปด้วยหุ้นสามัญ ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นบุริมสิทธิ 
(preferred stock) และตราสารหนี้ เนื่องจากในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ล้มละลาย ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิเรียกร้องเป็นรองจากตราสารหนี้
และหุ้นบุริมสิทธิ 

7) ความเสี่ยงของภาคธุรกิจการเงิน (Financial Sector Risk) : ผลการดำเนินงานของบริษัทในภาคธุรกิจการเงินอาจจะได้รับผลกระทบ
ทางลบจากหลาย ๆ ปัจจัยเช่น การเปลี ่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ สภาวะทางเศร ษฐกิจ และอัตราดอกเบี ้ย การลดอันดับ 
ความน่าเชื ่อถือ (credit ratings downgrades) และการลดลงของสภาพคล่องในตลาดทุน รวมถึงผลกระทบของการเปลี ่ยนแปลง  
ในข้อกำหนดด้านเงินทุน (capital requirements) และกฎระเบียบข้อบังคับที ่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และในช่วงหลายปีที ่ผ่านมา  
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber attack) และความผิดปกติและล้มเหลวด้านเทคโนโลยี (technology malfunctions and failures) ที่มีมากขึ้น 
ในปัจจุบันได้ส่งผลทางลบแก่ภาคธุรกิจนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนด้วย 

8) ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ (Geographic Risk) : กรณีเกิดภัยทางธรรมชาติขึ้นในภูมิภาคที่กองทุนลงทุนอาจส่งผลทางลบต่อระบบ
เศรษฐกิจหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคนั้น ๆ และอาจส่งผลทางลบต่อการลงทุนของกองทุนในภูมิภาคดังกล่าว 

9) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี ( Index-Related Risk) : ความเสี่ยงที่กองทุนอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยการ
แทรกแซงในตลาด (Market disruptions) และข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ (regulatory restrictions) อาจส่งผลทางลบต่อการที ่กองทุน 
จะสามารถปรับฐานะการลงทุน (exposure) ให้เป็นไปตามดัชนีอ้างอิง (underlying index) นอกจากนั้น ข้อมูลดัชนี การคำนวณดัชนี หรือ
การสร้างดัชนีอ้างอิง (underlying index) อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ และอาจไม่สามารถถูกระบุหรือแก้ไขได้โดยผู้จัดทำดัชนี ( index 
provider) ณ ขณะนั้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนและผู้ลงทุน 

10) ความเสี ่ยงของภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Sector Risk) บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มักเผชิญกับการแข่งขันที่สูงและการที่ผลิตภัณฑ์ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีการพึ่งพาการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property Rights) เป็นอย่างมากซึ่งอาจทำให้ได้รับผลกระทบทางลบจากการสูญเสียหรือด้อยค่าลงของสิทธิดังกล่าว 

11) ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) : ผลการดำเนินงานของกองทุนขึ้นกับผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุน  การเปล่ียนแปลงของภาวะทางการเงิน หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ อาจมีผลให้มูลค่าของหลักทรัพย์ลดลงได้ 

12) ความเสี่ยงของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Large-Capitalization Companies Risk) : บริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง
อาจสามารถปรับตัวไปตามการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดได้น้อยกวา่ อีกทั้งอาจจะมีข้อจำกัดในศกัยภาพการเติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษัทท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า  

13) ความเสี่ยงในการบริหาร (Management Risk) : กองทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนเหมือน underlying index ทุกประการ จึงมีความเสี่ยง 
ที่เกิดจากกลยุทธ์การบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนของ กองทุนนั้น ๆ ซึ่งอาจมีผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนไม่เป็นตามที่คาดหวัง 

14) ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) : กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้นเมื่อตลาดมีการปรับตัว หรือ
ระยะยาวในภาวะตลาดขาลง 

15) ความเสี่ยงจากตลาดซื้อขาย (Market Trading Risk) : ความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาด เช่น ตลาดที่ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน 
ไม่เคลื่อนไหวเท่าที่ควร การขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดรอง (secondary market)  
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16) ความเสียงจากการปิดทำการของตลาดซื้อขาย (National Closed Market Trading Risk) : กรณีที่หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีการ
ซื้อขายในตลาดต่างประเทศ และตลาดนั้นอยู่ในช่วงเวลาปิดทำการ อาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาที่กองทุน
ได้รับก่อนตลาดต่างประเทศนั้นปิดทำการ ซึ่งอาจส่งผลถึงความแตกต่างของ NAV ระหว่างกองทุนนี้และกองทุน ETF อื่น 

17) ความเสี่ยงของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หลักทรัพย์อเมริกา (Non-U.S. Securities Risk) : กองทุนอาจมีความเส่ียงที่อาจสูญเสียเงิน
เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดในภูมิภาคนั้น  ๆ ที่ส่งผลต่อผู้ออกตราสารที่ไม่ใช่หลักทรัพย์อเมริกาหรือ
ตลาดหลักทรัพย์อเมริกา นอกจากนั้นตลาดหลักทรัพย์ที ่ไม่ใช่ของอเมริกาอาจจะมีการซื้อขายน้อยและอาจไม่สามารถตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ยากต่อการสร้างสภาพคล่องในการถือหลักทรัพย์ได้ในทันที  
ณ ขณะนั้น 

18) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operational Risk) : กองทุนมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ความ
ผิดพลาดที่เกิดจากคน (human error) จากการประมวลผลและการสื่อสาร (processing and communication errors) ความผิดพลาดจาก 
Fund’s service providers คู่สัญญา หรือ บุคคลอื่น ๆ  ความไม่เพียงพอหรือล้มเหลวของระบบ เป็นต้น โดยกองทุนและบริษัทจัดการ  
ได้ลดความเส่ียงจากการดำเนินงานข้างต้นผ่านการควบคุมและกระบวนการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถระบุได้ในทุก ๆ ความเส่ียง
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงไม่สามารถระบุความเส่ียงที่สำคัญได้อย่างเพียงพอ 

19) ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Risk) :  กองทุนนี้ไม่ได้บริหารแบบเชิงรุก (actively managed)  
ซึ่งผู้จัดการกองทุน จะไม่ได้พยายามบริหารกองทุนให้ชนะตลาดหรือไม่ได้พยายามบริหารกองทุนปกป้องกองทุนในทุกภาวะตลาด รวมถึง
ช่วงตลาดขาลง 

20) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้า (Reliance on Trading Partners Risk) : กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในประเทศหรือภูมิภาคที่เศรษฐกิจ
มีการพ่ึงพาการค้ากับคู่ค้าหลัก การลดลงของการค้าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการลงทุนของกองทุน  

21) ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Risk of Investing in Developed Countries) : การลงทุนในผู้ออกตราสารของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ การเมือง ค่าเงิน ความมั่นคง  เศรษฐกิจ และความเสี่ยงอื่น  ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กับประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนสำคัญในการแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจโลก และมักจะประสบกับ  
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า ประเทศพัฒนาบางประเทศอาจต้องเผชิญกับปัญหาด้านความมั่นคง เช่น  
การก่อการร้าย หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครียด  ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนของกองทุน  

22) ความเสี่ยงจากการลงทุนในรัสเซีย (Risk of Investing in Russia) : การลงทุนในหลักทรัพย์ของรัสเซียมีความเสี่ยงในหลายด้าน 
เช่น ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความเส่ียงเฉพาะของประเทศรัสเซีย รวมถึงความเส่ียงที่เกีย่วขอ้งกับการชำระราคาและ
ส่งมอบ (settlement) และการสูญเสียกรรมสิทธิ์ (ownership rights) ของหลักทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอของกองทุน ซึ ่งเป็นผลจากระบบ 
การจดทะเบียน (share registration)และการดูแลหลักทรัพย์ (custody) นอกจากนี้การใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ (economic sanctions) 
จากประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐฯ แคนาดา และ สหภาพยุโรป (EU) ต่อบุคคลและนิติบุคคลของรัสเซีย โดยมาตรการดังกล่าวอาจส่งผล 
ในทางลบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและการลงทุนของกองทุน  

23) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกา (Risk of Investing in the U.S) : การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ อาจส่งผล
ในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงอยู่ เช่น เมื่อภาวะเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินของสหรัฐอ่อนแอ  

24) ความเสี ่ยงจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending Risk) : กองทุนอาจมีการให้ยืมหลักทรัพย์  และอาจมีความเสี่ยง 
ที่กองทุนอาจสูญเสียเงินเนื่องจากผู้ยืมไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้หรือได้ตรงเวลา รวม ถึงกรณีที่หลักประกันสำหรับการกู้ยืม
หลักทรัพย์มีมูลค่าลดลงต่ำกว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมไป 
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25) ความเสี่ยงด้านความมั่นคง (Security Risk) : การลงทุนในบางประเทศหรือบางภูมิภาค อาจมีความเสี่ยงในด้านความมั่นคง เช่น 
การก่อการร้าย หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครียด ส่ิงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนของกองทุน 

26) ความเสี ่ยงด้านโครงสร้าง (Structural Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงจาการลงทุนในบางประเทศที่มีความไม่มั ่นคงในด้าน 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

27) ความเสี่ยงด้าน Tracking Error (Tracking Error Risk) : กองทุนอาจมีความเส่ียงที่ผลการดำเนินงานของกองทุนจะเบี่ยงเบนไปจาก
ดัชนีอ้างอิง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์ที่กอง ทุนลงทุนกับดัชนีอ้างอิง ความแตกต่างในด้านราคา ด้านต้นทุน
ธุรกรรม (Transaction Cost) การถือเงินสดในกองทุน ความแตกต่างของช่วงเวลาในการคงค้างหรือการประเมินมูลค่าเงินปันผลหรือ
ดอกเบี้ย ต้นทุนของกองทุนในการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งความเสี่ยงนี้อาจจะมีมากขึ้นในช่วงตลาดผันผวนหรือตลาด 
มีความผิดปกติ รวมถึงเกิดขึ้นเนื่องจากกองทุนมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในขณะที่ดัชนีไม่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 

28) ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า (Valuation Risk) : ราคาที่ได้จากการขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น ๆ อาจมีความแตกต่างจาก
การประเมินมูลค่าของกองทุน  หรือจากการประเมินของดัชนี โดยเฉพาะหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นท่ีมีการซื้อขายในปริมาณที่น้อย หรือซื้อ
ขายในตลาดที่มีความผันผวน นอกจากนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่นที่กองทุนถืออยู่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ผู้ลงทุน
ไม่สามารถทำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) ที่ทำการซื้อ (หรือขายคืน) หน่วยลงทุนในวันท่ี
กองทุนถือหลักทรัพย์ที่วัดโดยมูลค่ายุติธรรมอาจได้รับหน่วยลงทุน  (เงินค่าขายคืน) มากกว่าหรือน้อยกว่าหลักทรัพย์ที่ไม่ได้วัดโดยมูลค่า
ยุติธรรม หรือมีการใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัย  
ด้านเทคโนโลยี หรือความผิดพลาดจากหน่วยงานท่ีตั้งราคาหรือหน่วยงานอื่น 

รายละเอียดของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มี
ความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลัก
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.blackrock.com 

 

ความเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ 

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคา
หรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที ่กองทุนหลักและ/หรือกองทุน
ลงทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นหรือลดลง เนื ่องจากภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น  

กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดำเนินงาน 
และความเส่ียงของกองทุนหลักอย่างสม่ำเสมอ 
อีกทั้ง กองทุนจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ อันอาจส่งผล
กระทบต่อการปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอื่น 
ๆ ท่ีกองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (หากมี) 

ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)  
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำ
กำไรของบริษัทที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน ทำให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ 
และผลการดำเนินงาน เป็นต้น 

กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดำเนินงาน 
และความเส่ียงของกองทุนหลักอย่างสม่ำเสมอ 
อีกทั้ง กองทุนจะทำการวิเคราะห์และติดตามผลประกอบการของ
บริษัทผู้ออกตราสารอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุน อย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง (หากมี) 

ความเสี ่ยงของประเทศที ่กองทุนไปลงทุน (Country and 
Political Risk) ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ท ี ่ เ ก ิ ด จ า ก ก า ร เ ปล ี ่ ย นแ ป ล ง
ภายในประเทศที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การ
เปล่ียนแปลงทางการเมอืง การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือความผันผวน

กองทุนจะมีการติดตามติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน

https://www.blackrock.com/
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำ
ธุรกรรม        ทางการเงิน 

ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุน
ลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

ความเสี ่ยงจากข้อจำกัดการนำเง ินลงทุนกลับประเทศ 
(Repatriation risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากทางการของประเทศที่
กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่
เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนหลักและ/หรือกองทุนไม่
สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืน
เงิน       ตามระยะเวลาที่กำหนด 

กองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับของประเทศที่เข้าลงทุน
อย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทนุอย่าง
ใกล้ชิด 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
ความเสี ่ยงที ่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี ่ยน ทำให้อ ัตราผลตอบแทนในรูปเง ินบาทผันผวน          
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง 

ผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาลงทุนหรือ  
มีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมด ทั้งนี้กองทุน
อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการ
ป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลกำไร
หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ อีกทั้งการ
ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทน
ของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

ความเส ี ่ยงจากการเข ้าทำส ัญญาซ ื ้อขายล ่วงหน้า 
(Derivative) ความเสี ่ยงจากการที ่ราคาหลักทรัพย์ที ่ตราสาร
อนุพันธ์น้ันอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับท่ี
คาดการณ์ไว้ ทำให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้
ดำรงสถานะเปิดรับความเสี่ยง  (Exposure) จากการพิจารณา
ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่ราคาของตรา
สารอนุพันธ์มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทำ
ให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตรา
สารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับท่ีคาดการณ์ไว้ 

ความเสี ่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความ
เสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุน  ที่ลงทุนได้
ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้
ราคาตามที่ต้องการ 

กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในกองทุนหลัก ที่มีขนาดและ
สภาพคล่องสูงเพียงพอ โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขายในกรณีที่มี
การ      ไถ่ถอนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk) กองทุนอาจมี ความเส่ียง
ทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางภาษี 
ที ่ทำให้ผู ้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที ่จ ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น  
ผู ้ถ ือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าที่
คาดการณ์ไว้ นอกจากนั้นในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนออก

กองทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนหลักในประเทศที่ผู้จัดการกองทุน
พิจารณาแล้วว่ามีความเส่ียงทางกฎหมายในระดับต่ำ 
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
กฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอก
ประเทศเพื่อคืนเงินต้น 
ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk) 
กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจมีความเสี่ยงทางด้าน
เครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญา
ในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจาก
มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่อง
ที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน 

บริษ ัทจ ัดการจะทำการว ิเคราะห์สถานะหรืออันดับความ
น่าเชื ่อถือของบริษัทที ่เป็นคู ่ส ัญญาซื ้อขายล่วงหน้าอย่าง
ระมัดระวังและสม่ำเสมอ โดยคัดเลือกคู่สัญญาที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) 
จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากมีการปรับตัวในทางลบ           
อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญา
ตามที่  ตกลงกันไว้ 

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ 

 

เครื่องมือบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทนุรวม 

กองทุนจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม สำหรับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี ้

1. KKP PGE-H 

2. KKP PGE-H-F 

3. KKP PGE-H-SSF 

4. KKP PGE-H-M 

โดยมีรายละเอียดเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น ดังต่อไปน้ี 

• เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

 
กองทุนรวมทั่วไป 
 อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ
พิจารณาเลือกใช้เครือ่งมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงือ่นไข ข้อจำกัด
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ  โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการ



  

 กองทุนเปิดเคเคพ ีพาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)                                          หน้า 44 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื ่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนมีการรบัคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก
ในแต่ละวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามวิธีการคำนวณที่
บริษัทจัดการกำหนด  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด threshold ข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็น
เหมาะสม 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มี อำนาจอื่น ทั้งนี้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
อัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด   
 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่

เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนออก และ
หรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
โดยจะไม่ต่ำกว่าระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครอง ที่กำหนดในโครงการ 
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการกำหนด   

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได้  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการ
การใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการน้ัน  

 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้   
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2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สิน และหรือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (commission) และหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่
เกี่ยวข้อง และหรือ bid-ask spread และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด ้วยสูตรการคำนวณที ่สะท้อนต้นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) 
และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

 
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม:  
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้
เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น 
บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 
- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( Swing 

Pricing)  
 
กองทุนรวมทั่วไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ด้วยวิธีปฏิบัติ: Full swing pricing หรือ Partial swing pricing  
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพนิิจ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข 
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ข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจ
มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น 

2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread  
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือภาวะ
สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 
และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทุน และหรือสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุนอยู่  ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน  
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราหรือเปลี่ยนแปลง swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการ
ใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน  แม้หากภายหลังปรากฏวา่
เช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ 

 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้   
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหนว่ย

ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด  โดย
ทีมู่ลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของ
สำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั ้ง นี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่ากองทุนนี้มี
การใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างปร ะเทศปลายทางกำหนด 
ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 

- การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – 
ADLs) 
กองทุนรวมทั่วไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพนิิจ
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พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข 
ข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจ
มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด 

โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการ
ซื ้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread  ค่าธรรมเนียมการซื ้อขาย (commission) 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจาก
ปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่
เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ 
ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่
มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการ
จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาด
ของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ี
อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่   ทั้งนี้ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้ 

 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการ

การใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เครื่องมอื ADLs ในวันทำการน้ัน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คคา่ซือ้หน่วยลงทุนท้ังหมด
หรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเกบ็เงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเชค็ที่เรียกเกบ็ไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก
ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปล่ียนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด  

 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. การเรียกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด ทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ

ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(1)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนเขา้ มากกวา่มูลคา่การขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก  
(2)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน  

4. ในกรณทีี่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป  เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

 
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง  
 รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
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สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ ากองทุนนี้มีการใช้
เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น 
บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

• การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทั่วไป 
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 3 วันทำการ 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัด การจะดำเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพิ นิจ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อ นไข 
ข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจ
มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ 
 
เนื่องจากการแสดงข้อมูลใน “ระบบบริหารจัดการกองทุนรวม” ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2565) สามารถแสดงข้อมูล
ได้เพียง “เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : ….% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการ
ล่วงหน้าเป็นเวลา: …วันทำการ" แต่เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดสำหรับการใช้ notice period นี้ คือ “เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่
ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าตั้งแต่ 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ” ดังนั้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้เงื่อนไขที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมนี้เมื่อจะใช้ notice period 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการ ในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. กรณีที่ 1:  ในกรณีสถานการณ์ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนตามวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไข 
Notice period เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
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กรณีที่ 2:  ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดของ
การขายคืนหน่วยลงทุนท่ีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครั้งนั้น ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทาง
อื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยรายละเอียด Notice period ในกรณีท่ี 2 นี้ อาจแตกต่างจากกรณีที่ 1 ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
และหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ
อื่น 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม 
 

2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้  โดยในกรณีที่มีการใช้ Notice 
period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย แนวทางในการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจัดการจะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้
จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย และหากจะปฏิบัติเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
ประกาศแนวทางอื่นเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่
มีอำนาจอื่น 

 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
1. ในกรณีท่ีมีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบัติกับคำส่ังที่ได้จาก 

Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำส่ังที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ
เครื่องมืออื่น ได้แก่ การกำหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (Liquidity Fee) การปรับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs) การกำหนดเพดานการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (Redemption Gate) การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารท่ี
ลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม (Side pocket) การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension of 
Dealings)  และเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนที่มีระบุในรายละเอียดโครงการและหรือ
หนังสือชี้ชวนกองทุนนี้ และหรือเครื่องมืออื่น ๆ  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลง Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
หรือเปล่ียนแปลงไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 

 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. Notice period อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา  Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่อง
ของตลาด และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผล
ต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่  ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่
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และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ  

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period  บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของ
สำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ท้ั งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่ากองทุนนี้มี
การใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่า งประเทศปลายทางกำหนด 
ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 
กองทุนรวมทั่วไป 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบ
วิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพิ นิจ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข 
ข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือ
กรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจ
มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติ เป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุน
ต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
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1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียด
วิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการ
กำหนด 

3. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะ
ใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของ
กองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า  Gate threshold ที ่บริษัทจัดการกำหนด  โดยที่ มูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  
คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) 
ของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate  

5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

6. คำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป 
รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ัง
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ 
โดยหากจะเปิดให้บริการดังกล่าว  บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการกำหนด  

7. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
8. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปล่ียนแปลงอัตรา Gate threshold และหรือ Gate period ตามที่บริษัทจัดการ

เห็นสมควร  โดยจะปรับลดหรือเปล่ียนแปลงไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และหรือไม่เกิน Gate period ที่ระบุในโครงการ 
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการแตกต่างจากกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น กรณีมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทนุท่ี

ค้างอยู่จากการใช้ Redemption Gate โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ 
และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชักช้า เป็นต้น 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน  

 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้   
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 

โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน  และหรือ
ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล่องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม และ
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หรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อ
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
อาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption gate   บริษัทจัดการอาจจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติ
ของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่ากองทุนนี้มี
การใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด 
ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการห รือผ่าน
ทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญัหา

ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน 

 
- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคำสั่งที่รับไวห้รือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(suspension of dealings) 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทำการ   
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
 (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะ                                                                          
เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
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(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 
2.อยู ่ในระหว่างดำเนินการเปลี ่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื ่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน  
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ำนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จำกดัอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
  

ไม่จำกดัอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 
2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 และ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1 
หรือข้อ 2.1  

ไม่จำกดัอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงันี้ 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี

ภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้  
credit rating แบบ national scale  

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจดัตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอยีดตาม
แบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
1. 10% หรือ 
2. น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย ธุรกจิสถาบัน
การเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 
  

ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำใหม้ีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพยซ์ื้อ
ขายใน SET  
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ)  
6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ขึ้นไม่วา่ตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักล่าวซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรบั 
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยต์่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึบริษัทท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำใหม้ี
การเพกิถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถว้นดังนี้  
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูกที่ผู้ออก
จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในตา่งประเทศ 
หรือผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 

รวมกันไมเ่กินอัตราดังนี้  แล้วแตอ่ัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 5%  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการท่ัวไป โดยมีรายละเอยีด
ตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีำหนดวันชำระหนี ้≤ 397 วัน นบั
แต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีำหนดวันชำระหนี ้> 397 วัน นับแตว่ันที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยูใ่นระดับ investment 
grade  
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 
หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มกีารเพกิถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหารมิทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด 
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่น ระหวา่ง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ ขายหลักทรัพย์สำหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
เหตุที่อาจทำให้มีการเพกิถอนหนว่ยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน 
SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน ส่วนท่ี 2 
ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO  
เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทำให้มกีารเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหารมิทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง 
ที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกดัอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไมเ่กิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแตก่รณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  

ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการ

เดียวกันหรือการเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงิน 
กับบริษัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  

ส่วนที่ 3: อตัราส่วนการลงทนุที่คำนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 

- รวมกันไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่
มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราขา้งต้นไม่ใชก้ับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6 
เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้ดำเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารท่ีกฎหมาย
กำหนด หรือมเีงื่อนไขให้ MF 
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าดว้ยการขออนญุาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
ตราสารหนี้ท่ีออกใหม)่ 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกันไมเ่กิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending  ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วน 

การลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single 
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN ศุกกู 
หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ส่วนท่ี 1: อัตราส่วน
การลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน 
หรือคู่สัญญา (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating 

รวมกันไมเ่กิน 15% 

6 derivatives ดังนี ้
 

6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการลด
ความเส่ียง (hedging)  

ไม่เกินมูลคา่ความเส่ียงทีม่ีอยู่  

6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใชเ่พื่อการลดความเส่ียง  
(non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net 
exposure ที่เกิดจาก การลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่
เกิน 100% ของ NAV 



  

 กองทุนเปิดเคเคพ ีพาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)                                          หน้า 60 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
(รายละเอียดของการคำนวณ ใหพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานประกาศกำหนด) 
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน รายละเอียดของ
การคำนวณ ให้พจิารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
ประกาศกำหนด จำกดั net exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยมูลคา่ความเสียหายสูงสุด (value-at-
risk :  
VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซอ้น” หมายความวา่ การ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน 
(complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายลว่งหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)  

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกีย่วกับ product limit 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทนุที่คำนวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทุก MF รวมกันภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัท

รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิัทน้ัน 
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน  

ตราสาร Basel III และศุกูก 
ของผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรือ
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ออกตราสาร
รายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่  
ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและ  
ยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้น
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สิน  
ทางการเง ินตามที ่ เป ิดเผยไว ้ในงบการเง ินสำหร ับรอบระยะเว ลาบัญช ีล ่าส ุด ** 

ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออก
รายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

 

หมายเหตุ: *หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  
ในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
**รวมถึงกรณยีังไมค่รบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร   
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อ
กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่
ออกหน่วยนั้น  
- อัตราขา้งต้นไม่ใชก้ับการลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถว้นดงันี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

(2) การลงทุนใน หน่วยลงทุนของ MF อื่น ที่ บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการ 

4 หน่วย infra ของกองทุนใด 
กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนั้น เว้นแตเ่ป็น
หน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  
(2) จัดตัง้ขึ้นใหม่โดยมีอายุไมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น 
เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถว้นดงันี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดตัง้ขึ้นใหม่โดยมีอายุไมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity  
ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าดว้ยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ   
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทนุ) 
รายการที่เรียกเก็บ อัตราตาม

โครงการ** 
เรียกเก็บจริงรอบปี** 

28 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 63 
เรียกเก็บจริงรอบปี** 

1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64 
เรียกเก็บจริงรอบปี** 

1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65 
1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

รวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ 
- KKP PGE-H 

ไม่เกิน 4.8150 
0.630 0.678 0.679 

- KKP PGE-H-F 0.134 0.144 0.144 
- KKP PGE-H-SSF 0.630 0.679 0.679 
- KKP PGE-H-M N/A N/A N/A 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
(Management Fee)  
- KKP PGE-H 

ไม่เกิน 2.6750 
0.496 0.534 0.535 

- KKP PGE-H-F ปัจจุบันยกเว้น ปัจจุบันยกเว้น ปัจจุบันยกเว้น 
- KKP PGE-H-SSF 0.496 0.535 0.535 
- KKP PGE-H-M N/A N/A N/A 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
(Trustee Fee) 
- KKP PGE-H 

ไม่เกิน  0.1070 
0.035 0.037 0.037 

- KKP PGE-H-F 

- KKP PGE-H-SSF 
- KKP PGE-H-M N/A N/A N/A 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
หน่วยลงทุน (Registrar Fee) 
- KKP PGE-H 

ไม่เกิน  0.5350 
0.099 0.107 0.107 

- KKP PGE-H-F 

- KKP PGE-H-SSF 
- KKP PGE-H-M N/A N/A N/A 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
ประมาณการไม่ได้ 

ตามที่จ่ายจริง 0.027 0.008 0.007 

2.1   ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ตามที่จ่ายจริง 0.011   

2.2   ค่าจัดต้ังกองทุน ตามที่จ่ายจริง 0.014   
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
ค่าธรรมเนียม MSCI INDEX 
เป็นต้น ***** 

ตามที่จ่ายจริง 0.002 

0.008 0.007 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด (1+2)  
- KKP PGE-H 

ตามที่จ่ายจริง 
0.657 0.686 0.686 

- KKP PGE-H-F 0.161 0.152 0.151 
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- KKP PGE-H-SSF 0.657 0.687 0.686 
- KKP PGE-H-M N/A N/A N/A 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 
0.110  

[คิดเป็น 317,716.15 บาท] 
0.052 

[คิดเป็น 561,885.01บาท] 
0.031 

[คิดเป็น 682,583.34 บาท] 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผูส้ั่งซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ**,**** (ร้อยละของมูลคา่หน่วยลงทนุ) 

รายการที่เรยีกเก็บ 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริงรอบปี** 
28 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 63 

เรียกเก็บจริงรอบปี** 
1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64 

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

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(Front-end Fee) 
- KKP PGE-H ไม่เกิน 

2.0000  
ปัจจุบันยกเว้น ปัจจุบันยกเว้น ปัจจุบันยกเว้น 

- KKP PGE-H-F  
- KKP PGE-H-SSF  
- KKP PGE-H-M N/A N/A N/A 

2. ค ่ า ธ ร ร ม เ น ี ย ม ก า ร ร ั บ ซ ื ้ อ คื น 
หน่วยลงทุน(Back-end Fee) 
- KKP PGE-H ไม่เกิน 

2.0000 
ปัจจุบันยกเว้น ปัจจุบันยกเว้น ปัจจุบันยกเว้น 

- KKP PGE-H-F  
- KKP PGE-H-SSF  
- KKP PGE-H-M N/A N/A N/A 

3. ค ่ าธรรม เน ี ยมการส ับ เปล ี ่ ย น 
หน่วยลงทุน (Switching Fee) 
กรณีเป็นกองทุนปลายทาง  
- KKP PGE-H 

ไม่เกิน 
2.0000 

ปัจจุบันยกเว้น ปัจจุบันยกเว้น 

 
 

ปัจจุบันยกเว้น 

- KKP PGE-H-F  
- KKP PGE-H-SSF  
- KKP PGE-H-M N/A N/A N/A 
กรณีเป็นกองทุนต้นทาง  
- KKP PGE-H 

ไม่เกิน 
2.0000 

ปัจจุบันยกเว้น ปัจจุบันยกเว้น 
ปัจจุบันยกเว้น 

- KKP PGE-H-F  
- KKP PGE-H-SSF  
- KKP PGE-H-M N/A N/A N/A 

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
- KKP PGE-H 

50 บาท ต่อ 
1 รายการ 

50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 
- KKP PGE-H-F 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 
- KKP PGE-H-SSF ปัจจุบันยกเว้น ปัจจุบันยกเว้น ปัจจุบันยกเว้น 
- KKP PGE-H-M N/A N/A N/A 
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5. ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ น ก า ร ซ ื ้ อ ข า ย 
หลักทรัพย์ขาเข้า 
-KKP PGE-H ไม่เกิน 

2.0000 
ปัจจุบันยกเว้น ปัจจุบันยกเว้น ปัจจุบันยกเว้น 

-KKP PGE-H-F  
-KKP PGE-H-SSF  
- KKP PGE-H-M N/A N/A N/A 

6. ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ น ก า ร ซ ื ้ อ ข า ย 
หลักทรัพย์ขาออก  
-KKP PGE-H 

ไม่เกิน 
2.0000 

ปัจจุบันยกเว้น ปัจจุบันยกเว้น ปัจจุบันยกเว้น 
-KKP PGE-H-F 
-KKP PGE-H-SSF 
- KKP PGE-H-M  N/A N/A N/A 

 
* การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เกิดขึ้นในวันทำการนั้น 
**  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บรษิทัจัดการสงวนสทิธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทั้งหมด ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว 
*** ค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่แต่ละรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึ้นไป บริษัทจะเปิดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็นรายการ
ต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรายการใดๆ ที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจะรวมค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไว้เป็นรายการค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และแสดงไว้เป็นรายการสุดท้าย 
****  บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผูล้งทุนแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ 
ปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 

หมายเหตุ  
1) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดโครงการในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ” 
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัต ราไม่เกิน 

ร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั ้งนี ้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หรือ  
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 

3) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management  fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้ำซ้อนกันและ
รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม
ดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงิน และการกอ่ภาระผูกพัน 
ของ กองทุนเปิดเคเคพี พาสซฟี  โกลบอลอีควิตี้ เฮดจ ์

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

• รายละเอียดการลงทุน 
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• รายละเอียดการกู้ยืมเงนิและการขายโดยมีสัญญาซือ้คนื 
 - ไม่มี – 

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 

  

 



  

 กองทุนเปิดเคเคพ ีพาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)                                          หน้า 68 

• รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

 - ไม่มี – 

• รายงานสรุปจำนวนเงินลงทนุในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ 

 

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ่ถือของตราสารหนี้ เงนิฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่กองทนุลงทนุ 
หรือมีไว้เป็นรายตวั 

 - ไม่มี – 
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คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้นมีอายุต่ำกวา่ 1 ป ี

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการ
ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ       
 คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  
 เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย

และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยน 
แปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ ่งแวดล้อมอื ่นๆ มากกว่า และอาจมี ความ 
สามารถในการชำระหน้ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี ่ยงในระดับสูงมาก ผู ้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ  และอาจจะหมดความสามารถหรือความ
ตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหน้ีสูงที่สุด ผู้ออกตราสารหน้ีไม่มีความสามารถใน
การชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่
เอ ื ้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ ่งแวดล้อมอื ่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหน้ีได้ 

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

 
        อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อ 
จำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

T1 ผู้ออกตราสารหน้ีมีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่
ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัด
ชำระหน้ีที่สูงย่ิงขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหน้ีมีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับ
ได ้

T4 ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ 

          อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสาร
หน้ีในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร
โดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี ้ Tris Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating 
Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้
ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ 
ทั ้งนี ้  แนวโน้มอันดับเครดิตที ่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ ่งๆจะเทียบเท่ากับ
ความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง  

     หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรบัประเทศไทย คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื ่อถือขั ้นสูงสุดของอันดับความ
น่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตรา
สารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตรา
สารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตรา
สารอื ่นที ่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื ่อถือขั ้นสูงสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้
ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารหนี้อื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่
สูงกว่า   

BB (tha)   แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของ
ตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับ
หนึ่งและ ความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะ
มีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื ่อถือขั ้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู ้ออกตราสารหนี้อื ่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงิน
ยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั ้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนด
อย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตาม
กำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อ
การดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถใน
การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อ
การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กร
หรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหน้ี ในปัจจุบัน        

F1 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตรา
สารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆใน
ประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่น
ในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่
ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสู งเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์  “ + ”  แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่
กำหนด 

F2 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า                          

F3 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสาร
การเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการ
ชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า           

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสาร
การเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่น
ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหน้ีดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสาร
การเงินตามกำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับ
สภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น       

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหน้ีที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น        
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น

สำหรับประเทศไทย 
            เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับ
ความน่าเชื ่อถือทุกระดับ เพื ่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ”  หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจาก
อันดับความน่าเช ื ่อถือสำหร ับประเทศหนึ ่งๆ เพื ่อแสดงถึงสถานะย่อยโดย
เปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื ่อถือขั ้นหลัก ทั ้งนี ้  จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรือ
อันดับที่ต่ำกว่า  “CCC (tha)”   

       สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้าย
ดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
       สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ

อันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ”  จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือ
อาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความ
น่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง  
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางท่ีจะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปจัจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพ้ืนฐานที่นำไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง  
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ลง  
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหน้ีมาก  
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีเกิดการผิดสัญญาชำระหน้ีขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยท่ีจะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้  
 
หมายเหตุ: การเพ่ิมเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ต้ังแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกำกับด้วยเลข 1 
แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกำกับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกำกับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ำที่สุดในอันดับนั้น 

 
 

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

• ผลขาดทุนสูงสุดที่เกดิขึ้นจรงิของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown)  

• กองทุน KKP PGE-H มีผลขาดทนุสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown  
= -33.23% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็นข้อมูลตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
ถึงวันส้ินรอบระยะเวลาบัญช)ี 

• กองทุน KKP PGE-H-F มีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown  
= -17.99% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็นข้อมูลตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
ถึงวันส้ินรอบระยะเวลาบัญช)ี 

• กองทุน KKP PGE-H-SSF มีผลขาดทุนสูงสุดทีเ่กิดขึ้นจริงของกองทุนรวมยอ้นหลัง 5 ปี (maximum drawdown  
= -18.14% (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็นข้อมูลตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
ถึงวันส้ินรอบระยะเวลาบัญช)ี 
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ข้อมูลกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) 
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ผลการดำเนินงานของกองทุน 

• กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อคิวติี้ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนดิทั่วไป ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 2,304,974,536.34 บาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน :  12.4900 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จดัตั้ง 

กองทุน2 
กองทุนรวม  -12.99% -5.84% -9.80% -7.30% N/A N/A N/A 7.89% 
ตัวชีว้ัด3,6 -12.90% -5.81% -9.41% -6.41% N/A N/A N/A 10.13% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน2 

21.56% 23.94% 20.92% 16.46% N/A N/A N/A 22.11% 

ความผันผวนของ
ตัวชีว้ัด2 

19.40% 21.25% 18.86% 14.88% N/A N/A N/A 19.62% 

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%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% 

ตัวชีว้ัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.15% 16.63% 19.55% 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.98% 31.91% 12.56% 

ความผันผวนของ 
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.71% 28.27% 11.05% 

1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวดัผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

2 % ต่อป ี
3 ตัวชีว้ัด : 95% ดชันี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท  
ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คำนวณผลตอบแทน 

4 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตัง้แตว่ันท่ีจดทะเบียนทรัพยสิ์นกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนดิหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปดิเสนอขาย 
ชนิดหน่วยลงทุนจนถงึวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปปีฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตัง้แตว่ันทำการ
สุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 

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. ผลการดำเนินงานในอดตีของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถงึผลการดำเนินงานในอนาคต 
2. การลงทุนมคีวามเส่ียง ผู้ลงทนุควรทำความเขา้ใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 
3. จดทะเบยีนจัดตั้งกองทุนวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  
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• กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อคิวติี้ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนดิ F ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 14,768,293.49 บาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.5157 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จดัตั้ง 

กองทุน2 
กองทุนรวม  -12.81% -5.71% -9.62% -7.11% N/A N/A N/A 24.42% 
ตัวชีว้ัด3,6 -12.90% -5.81% -9.41% -6.41% N/A N/A N/A 25.87% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน2 

21.56% 23.94% 20.92% 16.45% N/A N/A N/A 20.13% 

ความผันผวนของ
ตัวชีว้ัด2 

19.40% 21.25% 18.86% 14.88% N/A N/A N/A 18.13% 

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%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% 

ตัวชีว้ัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 59.50% 19.55% 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26.04% 12.56% 

ความผันผวนของ 
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23.58% 11.05% 

1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวดัผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

2 % ต่อป ี
3 ตัวชีว้ัด : 95% ดชันี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท  
ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คำนวณผลตอบแทน 

4 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตัง้แตว่ันท่ีจดทะเบียนทรัพยสิ์นกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนดิหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปดิเสนอขาย 
ชนิดหน่วยลงทุนจนถงึวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปปีฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตัง้แตว่ันทำการ
สุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 

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. ผลการดำเนินงานในอดตีของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถงึผลการดำเนินงานในอนาคต 
2. การลงทุนมคีวามเส่ียง ผู้ลงทนุควรทำความเขา้ใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 
3. จดทะเบยีนจัดตั้งกองทุนวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 (เปิดชนดิหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563) 
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• กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อคิวติี้ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  155,965,869.66 บาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน :  12.4905 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จดัตั้ง 

กองทุน2 
กองทุนรวม  -12.99% -5.84% -9.80% -7.29% N/A N/A N/A 13.33% 
ตัวชีว้ัด3,6 -12.90% -5.81% -9.41% -6.41% N/A N/A N/A 15.55% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน2 

21.56% 23.94% 20.92% 16.46% N/A N/A N/A 16.12% 

ความผันผวนของ
ตัวชีว้ัด2 

19.40% 21.25% 18.86% 14.88% N/A N/A N/A 14.52% 

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%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% 

ตัวชีว้ัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 28.36% 19.55% 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16.95% 12.56% 

ความผันผวนของ 
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.51% 11.05% 

1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวดัผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

2 % ต่อป ี
3 ตัวชีว้ัด : 95% ดชันี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท  
ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คำนวณผลตอบแทน 

4 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตัง้แตว่ันท่ีจดทะเบียนทรัพยสิ์นกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนดิหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี
ปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปดิเสนอขาย 
ชนิดหน่วยลงทุนจนถงึวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปปีฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตัง้แตว่ันทำการ
สุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 

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. ผลการดำเนินงานในอดตีของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถงึผลการดำเนินงานในอนาคต 
2. การลงทุนมคีวามเส่ียง ผู้ลงทนุควรทำความเขา้ใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 
3. จดทะเบยีนจัดตั้งกองทุนวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 (เปิดชนดิหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563) 
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ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) 

บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ( Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต  
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของ
บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ   

บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลัง 
การเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขา ย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที ่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอ ย่างเดียว ผู ้ลงทุน 
ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
ตัดสินใจ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทั้งปวงแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สำนักงานของ 
บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้ 

(1) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 
และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ:  

เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน  ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้  
เช่น  การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปล่ียนกองทุนระหว่างสัญญา  
ซึ่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขาย  
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนว น
หน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจ
แตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกลา่วได้ 
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต : 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยสามารถชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค 
หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือวิธี อื่นที่บริษัทประกันชีวิต
กำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการ  
ในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยคำส่ัง  
ซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินค รบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว และเมื่อรายการสั่งซื้อ 
หน่วยลงทุนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู ้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้ งสิ้น เว้นแต่ 
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของการส่ังซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
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บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่า
คำสั่งดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทำผิดการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิในการ
พิจารณารับประกัน 

(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต  
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคนืหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน  วันและเวลาในการขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขาย  
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุน 
และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน  และเมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วยล งทุนน้ัน
เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ ้น เว้นแต่บริษัทจัดการ  
จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใด  
ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจำนวนขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต 
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้
นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเท ศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืน  
หน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้
ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้  โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน 

(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำคา่ขาย
คืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด  
ตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็น  
ผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทำการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสง วน
สิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง 
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(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต  
ตามจำนวนขั้นต่ำจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำส่ังตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต 
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) 
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งกำหนดโดยบริษัทประกันชีวิต  มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี ้

(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว 

(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยล งทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื ่อนไขที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนแสดง  
ความประสงค์ 

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  
ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น
เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม ์และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับบริษทั
ประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว 

(4) บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่
เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัท
ประกันชีวิตกำหนดในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(5) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลง ทุนภายใน 15 วันทำการ นับแต่
วันที่ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ
การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงิน
เป็นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถาม
ข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน: 

(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่ง
ให้กับบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกัน
ชีวิตเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ต่อไป 
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(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่ง
รายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัท
ประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนโดยตรง 

(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ  
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้ 

(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 

(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน 

(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุนภายในระยะเวลา 
15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่
เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำส่ังซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อ
ที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง 
เป็นต้น 

(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 

(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันชีวิตนั้น 

(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของ
ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่ว ยลงทุนนั้น 
ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจใน
การลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 
เป็นต้น 

(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น 

(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 
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(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกำหนด 

บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น 

(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:  

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี  

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี 

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงือ่นไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบรษิัท
ประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสำหรับบริษัทประกัน
ชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
(Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น  (ตามคำจำกัดความตามในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการนี้) โดยหากจะเปิดให้บริการ
ดังกล่าว  บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัท
จัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 

วันที่รวบรวมข้อมูล ณ วนัที่ 28 เมษายน 2566 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

คำจำกดัความ / คำนิยาม : 

หมายถึงโครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเคเคปี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ 
กองทุน/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ 
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ 
ชนิดหน่วยลงทุน  หมายถึง  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) 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกดั 
กองทุนหลัก หมายถึง กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกดั 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน 

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคลที่บรษิัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าทีข่ายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุนรวม 

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์  หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษทัจัดการ 
วันทำการซื้อขายหนว่ย
ลงทุน  

หมายถึง วันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไวใ้นรายละเอียดโครงการซึ่ง
เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทน
ขายกองทุนหลัก หรือตามที่บริษทัจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารดว้ยจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้ว ท้ังหมดเมื่อสิ้นวันทำ
การท่ีคำนวณ  

ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายนั้น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายนั้น หักดว้ย คา่ธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการท่ัวไปท่ีผู้ทำคำเสนอซื้อ 
ต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงำกิจการ 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งโดยแก้ไขราคา
ย้อนหลังตั้งแต่วันท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปจัจุบัน  
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การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจา่ยเงินซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน  

กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จำกัด 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวชิาชีพบญัชีกำหนดเกีย่วกับ
การจดัทำงบการเงินรวม  

สถาบันการเงินตาม
กฎหมายไทย 

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน และ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกจิหลักทรัพย์
ประเภทท่ีเกี่ยวกับการจัดการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อผูกพัน หมายถึง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา่ด้วยข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ
กองทุนรวม  

บริษัทประกันชวีิต  หมายถึง บริษัทประกันชวีิตผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชวีิตตามกฎหมายว่าดว้ย
การประกันชวีิต และได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหนา้
ซื้อขายหลักทรัพย์ การคา้หลักทรพัย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้
เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการสำหรับกรมธรรม์
ประกันชีวติควบการลงทุน โดยให้หมายความรวมถึงบคุคลอื่นใดที่อาจดำเนินการ
ดังกล่าวแทนหรือในนามของบริษัทประกันชวีิตได้โดยชอบดว้ยกฎหมายตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

กรมธรรม์ประกันชวีิต หมายถึง กรมธรรม์ประกันชวีิตที่ได้รับการอนุมัติจากนายทะเบยีนสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ภายใตก้ฎหมายว่าด้วยการประกันชวีิต หรือหน่วยงานท่ีมี
อำนาจ 

กรมธรรม์ประกันชวีิต
ควบการลงทุน  

หมายถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวติออกให้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัย
และบริษัทประกันชวีิตได้มกีารทำสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนในหนว่ย
ลงทุน โดยมีการตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระคา่เบีย้ประกันชวีติให้แก่บริษัทประกัน
ชีวิตสำหรับการให้ความคุ้มครองต่อการมรณะ หรือการจา่ยเงินเมือ่มีการทรงชีพ และผู้
เอาประกันจะชำระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต  
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ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวติควบการ
ลงทุน 

หมายถึง ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติซึ่งเบี้ยประกันส่วนหนึ่งหรือท้ังหมดนำมาลงทนใน
กองทุนรวม โดยโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในส่วนของกองทุนจะขึ้นอยู่กับผลการ
ดำเนินงานของกองทุนนั้น  

หน่วยลงทุนควบคู่
กรมธรรม์  

หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ขายควบคู่ไปกับการขายกรมธรรม์ประกันชีวติในรูปแบบ
ของกรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทุน  

มติพิเศษ  หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก  หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสือแจง้มตแิละมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กองทุนภายใตก้ารจดัการ
ของบริษัทจดัการ 

หมายถึง กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. เกียรตินาคินภัทร 

กองทุนรวมเพื่อการออม   หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุนซึ่งจัดตัง้ขึ้น
ตามมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และให้หมายความรวมถงึกองทุน
รวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการ
ออมระยะยาวของผู้ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว ท้ังนี้ เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวเทา่นั้นกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน 

 
การเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก :  
1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
- Internet 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
- ช่องทางการบริการอื่นใดที่บรษิทัจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม 
 
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มี
ขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวตามข้อ 1 ซึ่งจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ บริ ษัท
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จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของ
บริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน คำส่ังซื้อหนว่ยลงทุน คำขอเปดิบญัชีกองทุนและเอกสารอื่นใดที่เกีย่วข้องกับการลงทุน:  
บริษัทจัดการจะจัดให้มีหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุก
แห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญ ชี
กองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทุกวันในเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี)  
 
การเปิดบัญชีกองทุน:  
ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุน
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้  
 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง  
(2) กรณีนิติบุคคล  
ก) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจได้ลงนามและประทับ ตราสำคัญของนิติบุคคล  
(ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว  
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และหรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม  
ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง  
ง) หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณชิย์
ออกให้  
จ) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง  
 
(3) กรณีบัญชีร่วม (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน)  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย  
 
บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปัน ผล 
รวมถึงเงินท่ีได้จากการขายคนือัตโนมัต ิ(ถ้าม)ี หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเทา่นัน้ 
ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการ จะดำเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนั้นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติเปิดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งใน
กรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะทำการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล รวมถึงเงินท่ีได้จากการขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) 
เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนั้นได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการ
ดำเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผู้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทั้งการดำเนินการพิสูจน์ทราบความมีตัวตนของ
ลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน  
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สำหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะถือเอา
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีเป็นหลัก หรือใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญา ต
เป็นอย่างอื่น  
 
หากข้อมูลของชุดคำขอเปิดบัญชทีี่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้น อาจรวมถึงกรณีที่บรษิทั
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงความไม่ชดัเจนหรือ ไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแตไ่ม่ได้รับการ
แก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้จอง
ซื้อ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเปิดบัญชี หรือเอกสารอื่นๆ ในการเปิดบัญชี  โดยถือว่าได้รับมติ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเพื่อให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนตามรอบปี
บัญชีหรือในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม  
 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน ห รือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเตมิ สามารถทำ
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ  
 
2.2 วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก:  
2.2.1 บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน:  
เมื่อผู้จองซื้อเปิดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ภายในระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้ งแตเ่วลา 
8.30 – 16.30 น. หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะต้องจองซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัท
จัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในการจองซื้อแต่ละครั้ง ผู้จองซื้อต้องกรอกคำส่ังซือ้หน่วยลงทุน เอกสารอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) แล ะ
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีในหัวข้อ/เรื่อง “การเปิดบัญชีกองทุน”และ ชำระเงินค่าจองซื้อจนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ ตามวันและเวลาที่
ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น การชำระเป็นเงินส ด 
และ/หรือบัตรเครดิต และ/หรือเงินโอน และ/หรือเช็ค และ/หรือดราฟต์ เป็นต้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บ รษิัท
จัดการกำหนด โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออม
ทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์
ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
ทั้งนี้ ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่
จะรับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนไม่ได้ส่งคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนหรือทำรายการ
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ซื้อหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ
จะไม่ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อดังกล่าว  
 
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้
โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปล่ียนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
โดยในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ
สับเปล่ียนมายังกองทุนนี้ได้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็นกองทุนที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  
 
เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และภายหลังจากที่ได้รับ
ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำขอเปิดบัญชีกองทุน
และสำเนาคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อเป็นหลักฐาน  
ทั้งนี้ การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่เมื่อบริษทัจัดการได้รับเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว และ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
เกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
 
ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟต์ หรือเช็คหรือดราฟต์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการจองซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบทางโทรศัพท์  
 
ผู้จองซื้อที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ เว้นแต่บริ ษัท
จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้จองซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สนับสนุนกา รขาย
หรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น
นั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับท าง
โทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นน้ันแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่า ผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบ
กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น
แล้ว  
 
หากข้อมูลในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้ อทราบถึง
ความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ รวมถึงกรณีที่ผู้จองซื้อที่ยังไม่กรอก
เอกสาร/แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ
จะไม่ดำเนินการหรือทำรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ  
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5.2.2.2 อินเตอร์เน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต:  
ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์ม คำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่
บริษัทจัดการกำหนด และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคำขอ
ใช้บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ
และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที ่บริษัทจั ดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะจัดทำและจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไป
ยังที่อยู่ที่ติดต่อได้ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับจากบริษัทจัดการได้รับคำขอดังกล่าว ผู้ถือรหัสประจำตัว
จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว  
 
ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุน
ในวันทำการซื้อขายนั้น และการส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาที่กำหนดหรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป  
 
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุ ไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด  
 
2.3 การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ  
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ/ส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แกผู้่จองซือ้/ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
เสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถ
จำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดำเนินโครงการต่อไปได้ 
หรือเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ เป็นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มลัีกษณะ
ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด  
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ หรือไม่สามารถนำกองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมในกรณีดังต่อไปน้ี  
1) กรณีกองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน หรือไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือ
ระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้
อย่างเหมาะสม  
2) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  
3) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน  
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บริษัทจัดการจะชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้
ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อได้ระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุ นหรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (1) และภายใน 15 วัน นับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (2) ทั้งนี้เป็นไป
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันท่ีครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันท่ีบริษัทจัดการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
จนครบถ้วน ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงิน
ค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 
ทั้งสิ้น  
 
ทั้งนี้ ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ  
 
2.4 เงื่อนไขการจองซื้อหน่วยลงทุน  
(1) ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้  
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้
จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดยข้อมูลการสั่งซื้อในลำดับ
ก่อนหรือหลังนั้น ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งซื้อและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าในระบบของบริษัท
จัดการ โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำร ะเงินค่าสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เต็มจำนวนและครบถ้วนแล้ว  
 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีส่ังซื้อและที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ส่ังซื้อได้ (Pro Rata) และในกรณีท่ีจำนวนหน่วยลงทุนมีเศษ
เหลือน้อยกว่าจำนวนส่ังซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือ
แก้ไขเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่วยงานท่ีมีอำนาจประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้  
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1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ท่ีรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ
ร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก  
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจร้องขอ  
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่ 
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงิน
อื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการ
ร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
(ถ้ามี)  ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
 
ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection   
   
2.5 เงื่อนไขอื่น ๆ  
1.เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหน่ึงดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ ้นสุดลง  เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจำนวนไม่มากพอที่จะทำให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่อไป  
(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้ เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บริษัทจัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่  
ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ”  
2.เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำ
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 
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การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
- Internet 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- - การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ -ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม 
 
2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มี
ขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวในข้อ 1 ซึ่งจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของ
บริษัทจัดการ หรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
2.1 วันทำการส่ังซื้อหน่วยลงทุน วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน คำส่ังซื้อหน่วยลงทุนและคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน:  
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 45 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือ
ภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทำ
การ ทั้งนี้ผู้สนใจลงทุน/ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน ขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  
 
ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคูม่ือการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่
การออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 
 
ในกรณีที่วันดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำส่ังให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน (วัน
ทำการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเล่ือนวันทำการเปิดขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป  
 
การส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดข้างต้นของวันทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ  
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หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนหรือทำรายการซื้อหน่วย
ลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิถือเป็นการ สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป หรือปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
และจะไม่ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซื้อและการชำระเงินค่าซื้ อ
หน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะทำการจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบรษิัทจัดการ 
หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
2.2. วิธีการซื้อและชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน:  
(1) บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน:  
(1.1) ผู้จองซื้อสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้โดยจะต้องจองซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าการส่ังซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด เว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ในการส่ังซื้อแต่ละครั้ง ผู้จองซื้อต้องกรอกคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสั่งซื ้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสาร
ประกอบการเปิดบัญชีในหัวข้อ/เรื่อง “วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุนและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง
กับการลงทุน” โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด เช่น การชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต 
เงินโอน คำสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานบริษัทจัดการ และ/หรือ
สำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีรับคำส่ังซื้อ เป็นต้น โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันท่ีที่ส่ังซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย
ในนามบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้ อ
หน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
(ก)ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างสำนักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ( Good Fund) ใน
วันทำการซื้อขายถัดจากวันท่ีส่ังซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้จองซื้อทำการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่เรียกเก็บเงิน
ได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการท่ีเรียกเก็บเงินได้  
(ข) ในกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้นและแจ้งให้
ผู้จองซื้อทราบทางโทรศัพท์  
 
(1.2) เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) แล้ว และหลังจากที่
ได้รับชำระเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำขอเปิดบัญชีกองทุน
และสำเนาคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ผู้ส่ังซื้อเป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้ส่ังซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
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(1.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำ
เงินบางส่วนหรือท้ังหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนมายังกองทุนนี้ได้  
 
(1.4) ผู้ส่ังซื้อที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซือ้ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
(1.5) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ของผู้จองซื้อพร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามาร ถยืนยัน
แหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มี
การส่งคำส่ังซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นน้ัน ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและ
เอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูล
ที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นน้ันแล้ว  
 
หากข้อมูลในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ รวมถึงกรณีที่ผู้จองซื้อที่
ยังไม่กรอกเอกสารตามที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัท
จัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ  
 
(2) อินเตอร์เน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต:  
โดยผู้จองซื้อ/ผู ้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคำขอใช้
บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อไป ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว ทั้งนี้  
เนื ่องจากอาจมีกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผู ้จองซื้อ/ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการขอเปิดบัญชีกองทุนก็ได้  
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ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการซื้อขายและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และการส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาที่กำหนดหรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป  
 
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน หัวข้อ/เรื่อง “การเสนอ
ขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด  
 
(3) การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ  
บริษัทจัดการอาจรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์
จะลงทุนเป็นรายงวด สม่ำเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ:  
ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็นรายงวด สม่ำเสมอ จะต้องกรอกคำขอใช้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ โดยสามารถดาวน์
โหลดคำขอใช้บริการดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในใบคำขอใช้บริการและ
หนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป  
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้สมัครและเปิดใช้การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว 
สามารถทำรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการดังกล่าวได้  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทนุท่ี
ได้ทำเรื่องหักบัญชีเงินฝากแล้วเท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  
 
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ ต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้น
หัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด  
 
(4) ATM  
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัท
จัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
(5) โทรศัพท์  
บริษัทจัดการอาจรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน  
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ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านโทรศัพท์: -  
 
(6) ไปรษณีย์  
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ และเพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์เพิ่ มเติมใน
อนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและชำระเงินผ่านไปรษณีย์: -  
 
หมายเหตุเพิ่มเติมข้อ 2.2 วิธีการซื้อและชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน:  
 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละช่องทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้ส่ังซื้อ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละช่องทาง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
หรือปรับปรุง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) แล ะ/หรือ 
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
2.3 ราคาขายหน่วยลงทุน:  
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (วันทำรายการซื้อหน่วยลงทุน) นั้นเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ส่ังซื้อจะได้รับ โดย ราคาขายหน่วยลงทุน จะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อ
ขายหรือวันทำการซื้อหน่วยลงทุนนั้น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถนำค่าสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้  
 
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่ังซื้อ :  
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว โดยคำนวณจาก
จำนวนเงินท่ีส่ังซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระเงนิเต็มจำนวนดังกล่าว หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนโดยใชห้ลักการคำนวณ ตามหัวข้อ/เรื่อง 
“ราคาขายหน่วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น มีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ( First Come First Serve) โดย
ข้อมูลการสั่งซื้อในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งซื้อและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
เข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับ
ชำระเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เต็มจำนวนและครบถ้วนแล้ว  
 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีส่ังซื้อและที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ส่ังซื้อได้ (Pro Rata) และในกรณีท่ีจำนวนหน่วยลงทุนมีเศษ
เหลือน้อยกว่าจำนวนส่ังซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือ
แก้ไขเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน ่วยงานท ี ่ม ีอำนาจประกาศกำหนด ผ ู ้ถ ือหน ่วยลงท ุนร ับทราบและตกลงให ้บริ ษ ัทจ ัดการสามารถเป ิดเผยข ้อม ูลของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้  
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ท่ีรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ
ร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก  
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจร้องขอ  
โดยที ่ผ ู ้ถ ือหน่วยลงทุนร ับทราบนโยบายควา มเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที ่บร ิษ ัทได ้แจ ้งผ่าน  www.kkpfg.com/ 
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื ่นใด และ/หรือตามที ่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่  
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงิ น
อื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการ
ร ้องขอ ให ้แก ่กองท ุนหลัก และ/หร ือกองทุนต่างประเทศ และ/หร ือค ู ่ส ัญญาต่างประเทศ และ/หร ือหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง  
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
(ถ้ามี)  ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
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ผู ้ลงทุน/ผู ้ถ ือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ( Privacy Notice) ที ่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection   
 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงิ นค่าขายคืน
หน่วยลงทุนท่ีผู้ส่ังซื้อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน หรือในใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี)  
 
(2) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่ วย
ลงทุนให้ตามจำนวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามที่บริษัทจัดการกำหนดเป็นเกณฑ์  
(3) กรณีที่ผู้ส่ังซื้อชำระเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามราคาขายหน่วยลงทุนตามหลักการคำนวณตาม หัวขอ้/ 
เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทุน” สำหรับกรณีท่ีชำระเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีเดียวกันน้ีภายหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อ
ขาย ให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป  
(4) ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างสำนักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ในวัน
ทำการซื้อขายถัดจากวันที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อ หน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่เรี ยกเก็บเงินได้
ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการท่ีเรียกเก็บเงินได้  
(5) ในกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้นและแจ้งให้
ผู้ส่ังซื้อทราบทางโทรศัพท์  
(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มี
ขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
2.5 การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่ังซื้อ:  
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนให้กบัผู้ส่ังซื้อ ในวันทำการถัดจากวนัทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวนั้นโดยใช้หลักการคำนวณตามหัวข้อ/เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และหัวข้อ/เรื่อง “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้
ส่ังซื้อ” เว้นแต่เข้าข่ายกรณีตามหัวข้อ/เรื่อง “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง”  
 
2.6 การคืนเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการส่ังซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ส่ังซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เข้ามา (Pro Rata) 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้โ ดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขา ยคืนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ส่ังซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันท่ีส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
 
2.7 ข้อจำกัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน:  
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(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน โดย
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นสำคัญ  
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำส่ังซื้อ  
หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณีที่กองทุนหลัก ปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  
(3) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการ
รับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/
หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และกำหนดการเปิดรับคำส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ ให้ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักง าน
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
เงื่อนไขอื่น ๆ:  
1.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซื้อและการชำระเงินค่า
ส่ังซื้อหน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่นๆ ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถอื
หน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
2.เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน ห รือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำ
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุน
ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้ง
หลังจากปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
 
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการ
ของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำส่ังซื้อ/ขายคืน/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน  
 
3. การส่ังซื้อหน่วยลงทุน :  
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
 
 



  

 กองทุนเปิดเคเคพ ีพาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)                                          หน้า 103 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
- Internet 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม  
 
2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัท
จัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
1. ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
- Internet 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม 
 
2. รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 30 วันทำการนับแตว่ันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน  
สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนนี้เป็นกองทุน
ปลายทาง)  
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนออกจากหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยัง
กองทุนรวมปลายทางที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการและ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทำรายการสับเปลี่ยนข้างต้น รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่ม เติม
เงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยนข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไข
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โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มี
ขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่สับเปลี่ยน หรือระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุน
หน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  
 
2.1 วิธีการในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน:  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาในหัวข้อ/เรื่อง “วันและเวลาใน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุชื่อกองทุนต้นทาง ระบุจำนวนเงินหรือจำนวน
หน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้ถูกต้องครบถ้ วน
ชัดเจน และนำไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำส่ังสับเปล่ียนกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ  
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้แก่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่ว ย
ลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันท่ีมีการส่งคำส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่
ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รั บเอกสารต้นฉบับและบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการห รือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการ
ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นน้ันแล้ว  
 
หากข้อมูลในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการรับ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือ
แก้ไขเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือ
หน่วยงานท่ีมีอำนาจประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้  
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานท่ีเกิด ท่ีอยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ท่ีรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ
ร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก  
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจร้องขอ  
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่ 
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงิ น
อื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการ
ร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
(ถ้ามี)  ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
 
ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/ 
dataprotection   
 
(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  
(ก) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี้ ภายหลัง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับ
คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจ
กำหนดเพิ่มเติม  
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(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นตำ่ /
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ” 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  
(ค) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นม ากกว่าจำนวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  
อย่างไรก็ตาม หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะ ในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ( SWITCHING OUT 
FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)  
(จ) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและ
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการท่ีสมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้  
(ฉ) กรณีที่ผู้ถือหน่วยมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) (แล้วแต่กรณี) สามารถทำได้โดยการ
กรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการ หรือระบุจำนวนหน่วยลงทุนในกรณีที่ต้องการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนท้ังหมด พร้อมทั้งเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อประกอบการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน แล้วนำไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน  
บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดำเนินการกองทุนรวมปลายทางดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในคำขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว หรือคำสั่งโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทจัดการ
อื่นท่ีสมบูรณ์แล้วเท่านั้น  
 
(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  
(ก) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า  
“การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือท้ังหมดที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีได้จากการเลิก
กองทุนอื ่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้ได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  
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ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวนั
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวัน
และเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม  
(ข) ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำของการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  
(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ( SWITCHING IN FEE) 
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคื น
หน่วยลงทุน หรือเงินท่ีได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  
(ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดกา รและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการท่ีสมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้  
(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  
อย่างไรก็ตาม หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  
(ฉ) กรณีที่ผู้ถือหน่วยหรือผู้สนใจลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นมายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เอกสารการเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชี) ใบคำสั่งสับเปลี่ยนระหว่าง บลจ. ได้ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในเอกสารดังกล่าวข้ างต้น พร้อม
แนบเอกสาร หลักฐานตามที่ระบุในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชี) 
 
2.2 ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน:  
(1) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  
การกำหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนของวันทำการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)  
 
(2) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  
การกำหนดราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (เข้า) กองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการของกองทุนปลายทาง
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)  
 
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  
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2.3 วันและเวลาการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน:  
(1) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) ได้ตามระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
(2) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (เข้า) ได้ตามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีท่ีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัท
จัดการจะเลื่อนการวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ระยะเวลาหรือกำหนดการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
เป็นไปตามตารางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ของกองทุนต้นทาง อย่างไรก็ตาม 
ในกรณีที่วันชำระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจั ดการจะทำ
รายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมของกองทุนต้นทางได้  
 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน หรือทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการ จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป  
 
2.4 กรณีที่เป็นการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
(1) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนต้นทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนของวนัทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ
หน่วยลงทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง (ถ้ามี)  
 
(2) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการของหน่วยลงทุนปลายทาง
ก่อนวันที่หน่วยลงทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี)  
 
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู ้ถือหน่วยทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนได้ในอนาคต รวมถึงสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วย
ลงทุนในภายหลัง และ/หรือในรายละเอียดการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
เงื่อนไขอื่นๆ :  
 
1) บริษัทจัดการอาจกำหนดช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมจากหัวข้อ/เรื่อง “ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” เพื่อเป็นการอำนวย
ความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถื อหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของ
บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงกำหนดการในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการในการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ในหัวข้อ/เรื่อง “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” โดยการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย 
และ/หรือผลประโยชน์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของ
บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและ
จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/ความถี่ของการส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นสำคัญ  
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ และ/หรือยกเลิกคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ีของผู้ลงทุนในกรณีที่กองทุนหลัก ปฏิเสธไม่รับ และ/หรือ
ระงับการดำเนินการตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  
5) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน ห รือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่ นใดที่บริษัทจัดการ
กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำ
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ  
6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุน
ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้ง
หลังจากปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
7) หลักการและรายละเอียดการขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมายและ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือ
วิธีการท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกำหนด หรือที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ครั้งแรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) 
  
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะ ไม่ตรงกับวันหยุดทำการ
ของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำส่ังซื้อ/ขายคืน/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 
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ข้อกำหนดอื่น ๆ : 

• การดำรงเงินกองทุนของบรษิัทจดัการ  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัท
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็น
และสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการ
รายใหม่ จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  

 

• การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)  
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก
บุคคลดังกล่าว (Churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็น
ธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย  
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและ โดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่
พึงกระทำ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณี
นิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

 

• การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้  
 
(1) กู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้เฉพาะมีเหตุจำเป็นต้องเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็นการชั่วคราว  
(2) อัตราส่วนการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ณ ส้ินวันใด เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เพิ่มเติม  
(3) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบันและไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนนั้น  



  

 กองทุนเปิดเคเคพ ีพาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)                                          หน้า 111 

(4) การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนด โดยศูนย์ซื้อขายตรา
สารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื ่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ  
(5) ระยะเวลาการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องไม่เกิน 90 วัน  

 

• การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)  
บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจาก
ผู้สนใจส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่
หน่วยงานท่ีมีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว  
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมี
หน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้
ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเกีย่วกบัการรู้จักตัวตนของลูกคา้ (KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุม ทั้งการเปิด
บัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ 
ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง  

 

• การนำส่ง/ตอบรับ/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกองทุน และ/หรือจดหมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุน  
เนื่องด้วยกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดที่ระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณานำส่ง/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร 
รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการต่าง ๆ สำหรับผู้ลงทุน/ ผู้ถือหน่วยลงทุนกลุ่มดัง กล่าวที่ระบุ
สถานท่ีติดต่อในประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีนอกเหนือจากระบุไว้ข้างต้น รวมถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อใหม่เป็นสถานที่ติดต่อในต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ เพื่อค วามอำนวย
ความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ อนึ่ง บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปล่ียน/แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการนำส่ง เผยแพร่ รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่นๆ (ถ้า
มี) เช่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยในการดำเนินการดังกล่าว บริษัท
จัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ  
อนึ่ง ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือลงทุน อาทิ กรณีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
อนาคต  

 

• ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที ่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงิน ที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคบัต้องเสียภาษีให้กับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทาง
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ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออก
กฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า 
“กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)  
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
 
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบ ท่ีสำคัญในสองกรณี คือ  
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการ ทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวม ไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  
 
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม(ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน 
เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้  
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 
จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ  
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็น
ต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) 
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว  
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(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  
 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี  
(1) ไม่รับคำส่ังซื้อ/ สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ 
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  
(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมี
การดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น  
 
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเล่ียงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น  
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  

 

• การควบรวมกองทุน  
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนนี้กบักองทุนรวมอื่นที่อยุ่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจดัการ โดยบริษัท
จัดการจะพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนด้วยความเป็นธรรม  
 
2. กองทุนรวมนี้อาจควบรวมกับองทุนรวมอื่นที่อยุ ่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ เมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน ( risk 
spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว  
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk 
spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว  
การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะกำหนดรายละเอียดของโครงการและข้อผูกพันใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการและข้อผูกพันท่ีรับโอน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกัน
ด้วย  
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ในการรวมกองทุนรวมปิดกับกองทุนรวมปิด หรือกองทุนรวมปิดกับกองทุนรวมเปิด หากมีผลให้กองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนรวมเปิด 
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมขอมตผู้ิถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอนดังกล่าวเพื่อเปล่ียนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็น
กองทุนรวมเปิดด้วย และหากได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
เปล่ียนสภาพกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวข้อง แล้ว  
 
3. การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม ข้อ 2 บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุม  
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนรวมอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจบุันก่อนการขอมติควบรวมกองทุนรวม ซึ่งแสดงรายละเอียดเป็นราย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดำเนินงานล่าสุดของ
กองทุนรวม  
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อ
มีการควบรวมกองทุนรวมแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  
(3) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลาในการควบรวมกองทุนรวม  
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม  
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวม
ที่รับโอน  
(6) การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุนรวม และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการควบรวม
กองทุนรวม (ถ้ามี)  
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุนรวมที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี เป็น
ต้น  
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่าย ความเส่ียง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ 
ต้องไม่มีลักษณะที่เกินความจริง  
 
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนรวมถึงวันที่มีการควบรวมกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รับไว้แล้ว  
หรืออาจหยุดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซื้อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของ
กองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้นเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  

 

• กองทุนรวมอาจเข้าทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเข้าทำสัญญากับบุคคลบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด  
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมร ายละเอียด
โครงการกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

 

• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้
ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุ น
เพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ  

 

• ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์  

 

• ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)  
บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อความดังกล่าวที่สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)  
 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลัง
การเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การ ซื้อ
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ก่อนตัดสินใจ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนท้ังปวงแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สำนักงานของ
บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้  
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(1) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และ
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ:  
เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างสัญญา ซึ่ง
แบบประกันชีวิตควบการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อข าย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่ง
อาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนด
ดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต  
 
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :  
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยสามารถชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์
เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัท
ประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน วิธีการในการส่ังซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุนได้รับ
จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ
กองทุน โดยคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว และเมื่อ
รายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใด
ทั้งสิ้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของการส่ังซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่า
คำสั่งดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทำผิดการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อกา รร้าย ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิในการ
พิจารณารับประกัน  
 
(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบรษิัทประกันชีวิต 
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการ
เสนอขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
โครงการกองทุน และคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุนนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้ น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธอีื่นใดที่บรษิทั
ประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจำนวนขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อ
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กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้กับบริษัทประกัน
ชีวิต ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศ
กำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิต
กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  
 
(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดอืนเพื่อนำค่าขายคืน
หน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด 
ตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  
 
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้
ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทำการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชี วิตกำหนดทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอ
สงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง  
 
(5) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตาม
จำนวนขั้นต่ำจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำส่ังตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิด
ต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปดิต้น
ทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใด
เพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งกำหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้  
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(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว  
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแส ดง
ความประสงค์  
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ให้มี
สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น
เปน็ไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับ
บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว  
 
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บ ริษัท
ประกันชีวิตกำหนดในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้
ดำเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด สำหรับกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการ
ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงิน
เป็นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถาม
ข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  
 
(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:  
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้ กับ
บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิต
เข้าถึงข้อมูลน้ันได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป  
 
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงาน
แสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบ
สถานะการเงินดังกล่าวตามชอ่งทางที่บริษทัประกันชีวติกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชวีิตได้
ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนโดยตรง  
 
(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้  
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(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  
(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  
(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในสว่น
ของการลงทุนในหน่วยลงทุน  
(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็น
ตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่
แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษทัจัดการโดยตรง เป็น
ต้น  
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม  
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัท
ประกันชีวิตนั้น  
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของฝ่ายขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจน
รับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  
(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น  
(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น  
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกำหนด  
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น  
 
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี  
 
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชี วิต
ควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  
 
(9) อนึง่ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจัดให้มีข้อความดังกล่าวที่ทำการของ
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บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสำหรับบริษัท
ประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น (ตามคำจำกัดความตามในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการน้ี) โดยหากจะเปดิ
ให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยจัดให้มีข้อความดังกล่าวที่
สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย  
 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น การแบ่งหน่วย
ลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทําให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วย
ลงทุน โดยทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น  

 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจะแบ่งตามลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ดำเนินการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน กรณี
เงินที่รับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินดังกล่าวพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น กรณี
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุนตามมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม หรือกรณีอื่นใดตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
ดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริงและได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดจะได้รับแล้ว ดังนั้นการแบ่งหน่วยลงทุนเป็นหลายชนิด ในบางกรณีจะทำให้ มูลค่าทรัพย์สิน และหรือ ผลการดำเนินงาน ของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน และหรือหน้าที่ในการชำระภาษีอากร ของผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน  

 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิดต่าง ๆ 
จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีอาจมีความ
ต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่ า 3 วันก่อน
วันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

 

• ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม  
(1) สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน  
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สิทธิและหน้าที่เกี ่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ลงทุนผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออม  
 
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน  
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดำเนินการตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(2.1) ศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน  
(2.2) ตรวจสอบการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร  
(2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดำเนินการเสียภาษีในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร  
 
(3) หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งมอบหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีอำนาจประกาศกำหนดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะอนุญาตเป็น
อย่างอื่น  
 
บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีอำนาจประกาศกำหนด 
โดยจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำธุรกรรม การซื้อ หรือขาย หรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการจัดส่งหนังสือดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือ
หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทำการ  
 
(4) หนังสือรับรองการโอน  
บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีอำนาจประกาศกำหนด  
 
(5) การโอนหน่วยลงทุน  
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  
กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจำนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
ออม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด  
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม  
 
(6) แนวทางการใช้ดุลพินิจของบริษัทจัดการในการเลิกกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน เรื่อง “การเลิกกองทุนรวม”  
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(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปล่ียนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้
ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีก
ครั้งหลังจากปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเว้น จำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้ง
ถัดไป มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทุกแห่ง รวมถึงลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนท้ังจำนวน 
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