
 

ประกาศ 
การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)  

และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in fee) ของกองทุนรวมจ านวน 8 กองทุน  
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in fee) ของกองทุนรวมจ านวน 8 กองทุน  
กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 

กองทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in fee) 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราท่ีระบุใน 
รายละเอียดโครงการ 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราท่ีเรียกเก็บจริง (เดิม) 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราท่ีเรียกเก็บจริง (ใหม่) 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1. กองทุนเปิดเคเคพี 
ดิวิเดนด์ อิควิตี้ 
ส าหรับหน่วยลงทุน
ชนิดท่ัวไป (KKP 
DIVIDEND) 

 Front-end fee :ไม่เกิน 2.00 
 Switching in fee :ไม่เกิน 

1.00 

0.50 1) ผู้ลงทุนท่ัวไป1 :     0.50 
2) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.
เกียรตินาคินภัทร : ยกเว้น (มีผลวันท่ีกองทุนส่วน
บุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.เกียรติ
นาคินภัทร เร่ิมลงทุนในกองทุนดังกล่าว) 

2. กองทุนเปิดเคเคพี 
SMALL AND MID 
CAP EQUITY 
ส าหรับหน่วยลงทุน
ชนิดท่ัวไป (KKP SM 
CAP) 

ไม่เกิน 2.00 1.00 1) ผู้ลงทุนท่ัวไป1:     1.00 
2) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.
เกียรตินาคินภัทร: ยกเว้น (มีผลวันท่ีกองทุนส่วน
บุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.เกียรติ
นาคินภัทร เร่ิมลงทุนในกองทุนดังกล่าว) 
 

3. กองทุนเปิดเคเคพี 
สตราทิจิค แอสเซ็ท 
อโลเคชั่น-Ultra 
Light  (KKP SG-AA 
Ultra Light ) 

ไม่เกิน 2.14 1) ผู้ลงทุนท่ัวไป1:     0.2675 
2) บริษัทประกันชีวิต2 (ส าหรับ Unit-linked Life 
Insurance Policy) : ไม่มี 

 

1) ผู้ลงทุนท่ัวไป1:     0.2675 
2) บริษัทประกันชีวิต2 (ส าหรับ Unit-linked Life 
Insurance Policy) : ไม่มี 
3) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.
เกียรตินาคินภัทร: ยกเว้น (มีผลวันท่ีกองทุนส่วน
บุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.เกียรติ
นาคินภัทร เร่ิมลงทุนในกองทุนดังกล่าว) 

4. กองทุนเปิดเคเคพี 
สตราทิจิค แอสเซ็ท 
อโลเคชั่น-Extra 
ส าหรับหน่วยลงทุน
ชนิดท่ัวไป (KKP 
SG-AA Extra) 

ไม่เกิน 2.14 1) ผู้ลงทุนท่ัวไป1:     0.535 
2) บริษัทประกันชีวิต2 (ส าหรับ Unit-linked Life 
Insurance Policy) : ไม่มี 

 

1) ผู้ลงทุนท่ัวไป :     0.535 
2) บริษัทประกันชีวิต2 (ส าหรับ Unit-linked Life 
Insurance Policy) : ไม่มี 
3) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.
เกียรตินาคินภัทร: ยกเว้น (มีผลวันท่ีกองทุนส่วน
บุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.เกียรติ
นาคินภัทร เร่ิมลงทุนในกองทุนดังกล่าว) 



 

กองทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in fee) 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราท่ีระบุใน 
รายละเอียดโครงการ 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราท่ีเรียกเก็บจริง (เดิม) 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราท่ีเรียกเก็บจริง (ใหม่) 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

5. กองทุนเปิดเคเคพี 
พาสซีฟ โกลบอล อิค
วิตี้ เฮดจ์ ส าหรับ
หน่วยลงทุนชนิด
ท่ัวไป (KKP PGE-H) 

ไม่เกิน 2.00 1) ผู้ลงทุนท่ัวไป1: ปัจจุบันยกเว้นถึง 
                             วันท่ี 30 ก.ย. 64 
2) บริษัทประกันชีวิต2 (ส าหรับ Unit-linked Life 
Insurance Policy) : ไม่มี 

 

1) ผู้ลงทุนท่ัวไป1: ปัจจุบันยกเว้นถึง 
                             วันท่ี 30 ก.ย. 64 
2) บริษัทประกันชีวิต2 (ส าหรับ Unit-linked Life 
Insurance Policy) : ไม่มี 
3) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.
เกียรตินาคินภัทร: ยกเว้น (มีผลวันท่ีกองทุนส่วน
บุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.เกียรติ
นาคินภัทร เร่ิมลงทุนในกองทุนดังกล่าว) 

6. กองทุนเปิดเคเคพี 
โกลบอล นิว เพอร์
สเปกทีฟ เฮดจ์ 
ส าหรับหน่วยลงทุน
ชนิดท่ัวไป (KKP 
GNP-H) 

ไม่เกิน 2.00 1) ผู้ลงทุนท่ัวไป1:      
 Front-end fee : 1.00 
 Switching in fee : 1.00 (ยกเว้น

การเรียกเก็บ Switch-in fee เฉพาะ
กรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ระหว่างกองทุน KKP GNP 
และ KKP GNP-H เท่าน้ัน) 

2) บริษัทประกันชีวิต2 (ส าหรับ Unit-linked Life 
Insurance Policy) : ไม่มี 
 

1) ผู้ลงทุนท่ัวไป1:      
 Front-end fee : 1.00 
 Switching in fee : 1.00 (ยกเว้น

การเรียกเก็บ Switch-in fee เฉพาะ
กรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ระหว่างกองทุน KKP GNP 
และ KKP GNP-H เท่าน้ัน) 

2) บริษัทประกันชีวิต2 (ส าหรับ Unit-linked Life 
Insurance Policy) : ไม่มี 
3) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.
เกียรตินาคินภัทร: ยกเว้น (มีผลวันท่ีกองทุนส่วน
บุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.เกียรติ
นาคินภัทร เร่ิมลงทุนในกองทุนดังกล่าว) 

7. กองทุนเปดิเคเคพี 
โกลบอล อินฟรา
สตรัคเจอร์ อิควิตี ้
เฮดจ์ ส าหรับหน่วย
ลงทุนชนิดท่ัวไป 
(KKP GINFRAEQ-H) 

ไม่เกิน 2.00 1) ผู้ลงทุนท่ัวไป1: 0.375 จนถึงวันท่ี 30 ก.ย. 64 
2) บริษัทประกันชีวิต2 (ส าหรับ Unit-linked Life 
Insurance Policy) : ไม่มี 

 

1) ผู้ลงทุนท่ัวไป1:  
 0.375 (ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่

วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 10 
กันยายน 2564) 

 ตั้งแต่วันท่ี 11 กันยายน 2564 ถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2564 เรียกเก็บ 
0.375 

2) บริษัทประกันชีวิต2 (ส าหรับ Unit-linked Life 
Insurance Policy) : ไม่มี 
3) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.
เกียรตินาคินภัทร: ยกเว้น (มีผลวันท่ีกองทุนส่วน
บุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.เกียรติ
นาคินภัทร เร่ิมลงทุนในกองทุนดังกล่าว) 



 

กองทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in fee) 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราท่ีระบุใน 
รายละเอียดโครงการ 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราท่ีเรียกเก็บจริง (เดิม) 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราท่ีเรียกเก็บจริง (ใหม่) 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

8. กองทุนเปดิเคเคพี 
เซมิคอนดกัเตอร์ 
เฮดจ์ ส าหรับหน่วย
ลงทุนชนิดท่ัวไป 
(KKP SEMICON-H) 

ไม่เกิน 2.00 ปัจจุบัน ยกเว้น 
ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 64 

1) ผู้ลงทุนท่ัวไป1: ปัจจุบันยกเว้น  
                             ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 64 
2) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.
เกียรตินาคินภัทร: ยกเว้น (มีผลวันท่ีกองทุนส่วน
บุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.เกียรติ
นาคินภัทร เร่ิมลงทุนในกองทุนดังกล่าว) 

หมายเหตุ :   1หน่วยลงทุนชนิดท่ัวไป : ส าหรับผู้ลงทุนท่ัวไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทอื่นท่ีบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต 
           2บริษัทประกันชีวิต หมายถึง บริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้ เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี    
                    ส าหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Insurance Policy) ของบริษัทประกันชีวิตน้ัน 

 
 

 
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ https://am.kkpfg.com/th/mutual-fund  หรือหากต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800  
    
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2564 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 
 

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า  
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” 

https://am.kkpfg.com/th/mutual-fund

