
 
 

 
 
 
 
 

รหัสกองทุน 

KT-GCINCOME-A: KBN KT-GCINCOME-R: KJN KT-GCINCOME-SSF: KACW 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

ต ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง 

 
 

 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 
KT-GCINCOME 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีท่ี 5 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430   
Callcenter@ktam.co.th 

 

  

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

P a g e  1 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

 
  

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ชื่อ กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดติ อินคัม ฟันด ์

KTAM Global Credit Income Fund : KT-GCINCOME 
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน  ตราสารหนี้ 
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ  - กองทุนรวมฟีดเดอร ์

ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Schroder International Selection Fund 
Global Credit Income 
ประเทศท่ีก ากับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบริ์ก ( LUXEMBOURG ) 
- กองทุนรวมเพื่อการออม 

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวม 14 ธันวาคม 2560 
วันที่จดทะเบียนกองทนุรวม 24 มกราคม 2561 
มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซื้อคร้ังแรก  
 

ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนกลุม่/บุคคล : 50,000,000 บาท 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่ก าหนด 

มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป ชนิดสะสมมลูค่า : 1,000 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนกลุม่/บุคคล : 1,000 บาท 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่ก าหนด 

มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคนื ไม่ก าหนด 

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า ไม่ก าหนด  
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

 

นโยบายการลงทุนของกองทนุรวม  
กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสีย่งต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection 
Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเสนอขายส าหรับลูกคา้สถาบัน โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรอืตามอัตราส่วนท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศ
ก าหนด ท้ังนี้ กองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) อยู่ภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบริ์ก และจัดเป็น Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์

สรุปข้อมูลกองทุนรวม 
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ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งบริหารและจัดการโดย Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A. (Management Company) โดยกองทุนหลักมีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ 
(Income) และการเติบโตของเงินทุน 
 
โดยลงทุนในตราสารการเงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่ออกโดยรัฐบาลและบริษัท
ต่างๆ ท่ัวโลก กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเสียในช่วงภาวะตลาดขาลง ซึ่งไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน 
บริษัทจัดการจะส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังฮ่องกง โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที ่จะเปลี ่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื ่นใด
นอกเหนือจากฮ่องกง และ/หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอื่นใดในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัท 
เว้นแต่ในกรณีทีเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่
วันท่ีบริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 
 
ทั้งนี้ กองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อป้องกัน
ความเสีย่ง (Hedging) 
 
ส าหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความ
เห็นชอบให้ลงทุนได้ 
 
นอกจากน้ี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้ 
1. ตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
2. ตราสารแห่งหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non – investment grade) 
ตราสารแห่งหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอนัดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณี
ที่หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาดและ/หรือตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment 
grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดติ อินคัม ฟันด์ อาจกู้ยืมเงิน หรือท าธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืน 
หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดติ อินคัม ฟันด์ อาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปร
เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ 
เช่น กรณีที่ค่าเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลีย่น (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลีย่น (FX Derivatives)ในสัดส่วนท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึง่การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสีย่ง โดยท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 
 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) 
หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน 
Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหล ัก) ไม ่ เหมาะสมอีกต ่อไป อาทิ เช ่น กองทุน 
Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) มีผลตอบแทนต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุน
ต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุน
ต่างประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต ่ากว่าตัวชี้วัด (Benckmark) (ถ้ามี) และ/หรือ การลงทุนนั้น
เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศ
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื่อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระท าความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงาน
ก ากับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจ าเป็น และ/หรือ การลงทุนของกองทุนหลักไม่
เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือท าให้กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหนว่ย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่ า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาด าเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน 
 
ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 
90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจั ดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัท
จัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหนว่ย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม 
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ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และช่วง
ระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบก าหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้
ลงทุนท าการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันท าการในการ
ค านวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม 
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินท่ีได้รับอนุญาตให้น าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
(3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ 
นโยบายการลงทุนของโครงการ 
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจ านวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อน าเงินไปลงทุนในต่าง 
ประเทศได้อย่างเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
 
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่า 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี้ 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ 
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการใดติดต่อกั นคิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง 
 
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 
รายละเอียดการด าเนินการ 
 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
 

1 แจ้งเหตุที่กองทนุปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทาง การด าเนินการของ บลจ. ให้ส านักงานและผู้ถือ
หน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีด ี
ที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม) 

ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางที่ปรากฏเหต ุ
 

2 เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับการด าเนนิการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั่วไป (ด าเนินการให้บคุลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย) 

พร้อมข้อ 1 
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3 ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตามข้อ 1 
 

ภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีมีการเปดิเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหต ุ

4 รายงานผลการด าเนินการตามขอ้ 3 ให้ส านักงานทราบ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีด าเนินการตามข้อ 3 แล้ว
เสร็จ 

 
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม  
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดติ อินคัม ฟันด์ ไมม่ีดัชนีช้ีวัด เนื่องจากกองทุน Schroder International Selection Fund Global 
Credit Income ไมม่ีตัวช้ีวัด โดยไม่ได้มีการจัดการโดยอ้างอิงกับดัชนีทางการเงินใด อย่างไรก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงดัชนีช้ีวัดผลการด าเนนิงานดังกล่าวได้ เพื่อใหส้อดคล้องกับดัชนีเปรียบเทียบที่กองทุนในต่างประเทศลงทุน ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรยีบเทยีบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดิเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ 
การเปลีย่นแปลงตัวช้ีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไม่ไดจ้ัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลา
ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก ่
ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : KT-GCINCOME-A) : 
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ( Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  
 
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : KT-GCINCOME-D) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต)  : 
- เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม ่าเสมอจากเงินปันผล 
- เหมาะส าหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หาก
ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด 
 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ช่ือย่อ : KT- GCINCOME-R) : 
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ช่ือย่อ : KT-GCINCOME-I) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต)  : 
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เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษ
ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด 
 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (ช่ือย่อ : KT-GCINCOME-P) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต)  : 
เหมาะส าหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา/กลุม่บุคคล/นิตบิุคคล/สถาบัน ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยเปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรับ
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
 
ชนิดเพื่อการออม (ช่ือย่อ : KT-GCINCOME-SSF): 
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที่ 3 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 โดยผู ้ลงทุนสามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื ่อนไขที่
กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยงานของทางการประกาศก าหนด 
 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด ทั้งนี้บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการ เพื่อเพ่ิมความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนท่ีใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมที่เหลืออยู่ทั้งหมดมีการลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการทางเวบ็ไซต์
ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 
 
 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
 

ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 

• กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ้ง โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงิน
ปันผลแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ท าให้เกิดผลขาดทุน
สะสมของกองทุนเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะที่จ่ายเงินปันผลนั้น 

• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเขา้ไป
ลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี  
 
ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : 

• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่ เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
 

http://www.ktam.co.th/
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กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

• กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วแต่กรณี 

• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
 
ชนิดเพื่อการออม 

• ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผล เมื่อกองทุนรวมมีก าไรสะสม และจะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงนิปันผลนั้น 
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับท่ีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของก าไรสะสมดังกล่าว หรือก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า 

• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี  

• เงินลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะไดร้ับการยกเวน้ไม่ต้องรวมในการค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน
ปีท่ีลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนตามที่กฎหมายก าหนด หากลงทุนในกองทุนครบ 10 ปี ตามที่กฎหมาย
ก าหนด เมื่อผูล้งทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนและมีก าไรส่วนเกินจากการลงทุน กรณีผูล้งทุนเป็นบุคคลธรรมดาจะไดร้ับการยกเว้นภาษเีงินได้
ในส่วนน้ี 
 
กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลกัษณะใด? 

• เหมาะสมส าหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 
รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งผู้ลงทุนเข้าใจต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนได้
ทั้งหมด และต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับเงินลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว 

• ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเหมาะสมส าหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องการออมเงินแบบต่อเนื่องระยะยาว โดยลงทุนอย่างน้อย 
10 ปี และผู้ลงทุนสามารถน าเงินลงทุนไปใช้สิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผู้ลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุนตามที่กฎหมายก าหนด 
 

 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund ) โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของกองทุนหลัก ดังนี ้

• สรุปสาระส าคัญของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income 
ชื่อ Schroder International Selection Fund Global Credit Income 

อายุกองทุน ไม่ก าหนด 
ประเทศท่ีจดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) 

Fund Launch Date 30 พฤศจิกายน 2016 
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กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

ประเภทกองทุน  ตราสารหนี ้

วัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อสร้างรายได้ (Income) และการเติบโตของเงินทุน โดยลงทุนในตราสารการเงินท่ีมีการจ่าย
ผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่ออกโดยรัฐบาลและบริษัท
ต่างๆ ทั่วโลก กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเสียในช่วงภาวะตลาดขาลง ซึ่งไม่ได้เป็น
การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน 

นโยบายการลงทุน ลงทุนอย่างน้อยสองในสามของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารการเงินที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงท่ี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ใน
ระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield) 
ที่ออกโดยรัฐบาล, หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และบริษัทต่างๆ ท่ัว
โลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ 
กองทุนอาจลงทุน : 

• เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ
อยู่ต ่ากว่าระดับที่ลงทุนได้ (จัดอันดับโดย Standard & Poor's หรือ อันดับที่เทียบเท่า
ของหน่วยงานจัดอันดับอื่นๆ และ การจัดอันดับโดย Schroders ส าหรับตราสารหนี้ท่ี
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Non-Rated)) ; 
- ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนใน Asset-Backed Securities 
(ABS) และ Mortgage-Backed Securities (MBS) ; 
- ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (รวมถึง 
contingent convertible bonds) ; 
- ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในกองทุนเปิด ; และ 

• ตราสารตลาดเงิน และถือครองเงินสด 
  

ผู้จัดการกองทุนมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียโดยการกระจายการลงทุนของกองทุน โดย
จัดสรรการลงทุนออกจากตลาดที่มองว่ามีความเสี่ยงสูงท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นลบ 
 

กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ ทั้งในสถานะ long และ short โดยมุ่งหวังให้ได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  

การจ่ายเงินปันผล จ่ายเงินปันผล 
วันท าการซ้ือขาย ทุกวันท าการซื้อขาย 
Class & currency Class C / USD 
ISIN Code LU1514167219 

Bloomberg Ticker SCGCCIU LX 
Management 
Company 

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 

Custodian J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A. 
Website http://www.schroders.com/en/lu/professional-investor/fund-centre/prices-and-

performance/funddetails/?code=LU1514167219&sc=68428 
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กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  : 0.55%  
ค่าธรรมเนียมการขาย (Initial Charge) :  ไม่เกิน 1.00%  
ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Charge) : ไม่ม ี
 
* อน่ึง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ 
 
** สรุปสาระส าคัญในส่วนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income ได้ถูกคดัเลือกมา
เฉพาะส่วนท่ีส าคัญและจดัแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตา่งหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ ์
 
ทั้งนี้ หากกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลกั) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยส าคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับกองทุนหลักโดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ  
 
เง่ือนไขอื่นๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอ่ืนใดนอกเหนือจากสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website 
ของบริษัท www.ktam.co.th เว้นแต่ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดย
กองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู ้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว 
 
ความเสี่ยงของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income 

• ความเสีย่งของตราสารหนี้ท่ีมีหลักทรัพย์ค ้าประกัน (ABS and MBS Risk) ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีหลักทรัพย์ค ้าประกัน 
(Mortgage or asset-backed securities) อาจไม่ไดร้ับเงินคืนเต็มจ านวนจากผู้กู้ที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิง 
 

• ความเสีย่งด้านเงินทุน (Capital Risk) 
o กองทุนอาจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ (Contingent Convertible Bond) อย่างมีนัยส าคัญ หากความแข็งแกร่งของ
ฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร (โดยเฉพาะ ธนาคาร และบริษัทประกัน) ลดลงต ่ากว่าระดับที่ก าหนดไว้ ตราสารหนี้อาจต้องรับรู้
ขาดทุนโดยส่วนใหญ่หรือรับรู้ขาดทุนท้ังหมดของเงินทุน 
o นโยบายการจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทน (Distribution Policy) เนื่องจากกองทุนมุ่งเน้นท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่ว่าผลการด าเนินงาน
จะเป็นอย่างไร ดังนั้นเงินปันผลดังกล่าวอาจรวมเงินลงทุนเริ่มต้น นอกจากน้ี ค่าใช้จ่ายของกองทุนจะหักจากเงินลงทุนมากกว่าหักจาก
รายได้จากการลงทุน และการจ่ายผลตอบแทนอาจจ่ายจากเงินลงทุนหากผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยกว่าที่นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล/ผลตอบแทนไดร้ะบุไว้ และ/หรือ เมื่อมีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยสว่นเพ่ิม (Interest Rate Premium) ซึ่งอาจท าให้การเติบโตของ
เงินลงทุนลดลงและอาจท าให้เกิดช่วงที่เงินลงทุนถูกลดถอนไป 
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o ผลตอบแทนที่ติดลบ เมื่ออัตราดอกเบี้ยต ่ามากๆหรือติดลบ ผลตอบแทนของกองทุนอาจเป็น 0 หรือ ติดลบ และนักลงทุนอาจ
ไม่ได้เงินลงทุนคืนท้ังหมด 
 

• ความเสีย่งของคู่สัญญา (Counter Party Risk)  
o คู่สัญญาของตราสารอนุพันธ์ หรือ ของสัญญาข้อตกลงอื่นๆ หรือ ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืนๆที่เป็น synthetic อาจไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา ก่อให้เกิดการขาดทุนเงินทุนบางส่วนหรือขาดทุนท้ังหมด 
o ในตลาดเงินและเงินฝาก ความไม่มั่นคงของสถาบันรับฝากเงิน หรือ ของผู้ออกตราสารตลาดเงิน อาจท าให้เกิดการขาดทุนได้ 
 

• ความเสี่ยงด้านสินเช่ือ (Credit Risk) ความแข็งแกร่งทางการเงินของผู้ออกตราสารที่ลดลง อาจท าให้มูลค่าของตราสารหนี้ต ่าลง
หรือกลายเป็นไม่มีมูลค่า 
 

• ความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ (Currency Risk) กองทุนสามารถมีสถานะในเงินตราต่างประเทศที่ แตกต่างกัน การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจท าให้เกิดการขาดทุนได้ 
 

• ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) ตราสารอนุพันธ์อาจไม่ได้ผลตามที่คาดการณ์ไว้ และอาจท าให้ขาดทุนได้
มากกว่าต้นทุนของตราสารอนุพันธ์ 
 

• ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่และตลาดชายขอบ (Emerging Markets & Frontier Risk) ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะตลาดชายขอบ 
โดยทั่วไปจะมีความเสี่ยงด้านการเมือง ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่มากกว่า
ตลาดอื่นๆ 

• ความเสี่ยงของพันธบัตรอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Bond Risk) พันธบัตรอัตราผลตอบแทนสูง (ปกติคือ ตราสารที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต ่า หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ) โดยทั่วไปจะมีความเสี่ยงจากภาวะตลาด ความเสี่ยงด้านสินเช่ือ และ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มากกว่าตราสารประเภทอ่ืน 
 

• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปจะท าให้ราคาของตราสารหนี้ลดลง 
 

• ความเสี่ยงจาก Leverage (Leverage Risk) กองทุนใช้ตราสารอนุพันธ์ในการ Leverage ท าให้กองทุนมีความอ่อนไหวต่อ
สภาวะตลาดในปัจจุบัน และต่อความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่า และก่อให้เกิดความผันผวนและความเสี่ยงจากการ
ขาดทุนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป 
 

• ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ในสภาวะทีต่ลาดไมด่ี กองทุนอาจไม่สามารถขายสินทรพัย์ได้ที่ราคาเตม็หรือไม่
สามารถขายได้ทั้งหมด ซึ่งอาจกระทบต่อผลการด าเนินงาน และอาจท าให้กองทุนต้องเลื่อน/หรือหยดุการไถ่ถอนออกไป 
 

• ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หากผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้อาจน าไปสูก่ารชะงักงันของการ
ด าเนินงานของกองทุนหรือท าให้เกิดการขาดทุนได ้
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income 

 

 
 

 
 

 
หมายเหตุ ข้อมูลจากกองทุนรวมหลัก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
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ผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั Schroder International Selection Fund Global Credit Income 

 
หมายเหตุ ข้อมูลจาก Morningstar Direct ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
- ผลการด าเนินงานในอดีต มไิดเ้ปน็สิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
การเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนการลงทุน 

อัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สนิที่มุ่งเน้นลงทุนตามที่ก าหนด
ในการจัดแบ่งประเภทของกองทนุซึ่งก าหนดตามประเภทของ
ทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนตามประกาศการลงทุน 

อัตราส่วนการลงทุนของ ทรัพย์สินหลักตามนโยบายการลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศ 

ลงทุนในทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของมูลค่า
ส ินทร ัพย์รวมของกองทุนในตราสารการเง ินที ่ม ีการจ่าย
ผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
ที ่ม ีอ ันดับความน่าเชื ่อถืออยู ่ ในระดับที ่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) และหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (High 
Yield) ที ่ออกโดยรัฐบาล , หน่วยงานภาครัฐ , องค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และบริษัทต่างๆ ทั ่วโลก รวมถึง
ประเทศในตลาดเกิดใหม่ 
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อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ยังมีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึง่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน.87/2558 หรือประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องหรือท่ีจะแก้ไขเพิม่เติมต่อไป ได้อนุญาตให้กองทุน
ไทยสามารถก าหนดประเภทกองทุนตามช่ือหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ดังนั้น จึงสามารถก าหนดประเภทของกองทุนให้
เป็นกองทุนรวมตราสารหนีไ้ด้  
 

• ความผันผวนของผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  3 ปี 5 ปี 

Information ratio 0.28 0.16 

Volatility 4.64% 3.89% 
หมายเหตุ 
1) ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
2) ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
จ านวนเงินทนุโครงการล่าสุด 
8,000 ล้านบาท ท้ังนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบยีนไว้กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะ
เป็นไปหลักเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 

รอบระยะเวลาบัญชี 
วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี 30 เมษายน ของทุกปี 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทนุ 
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income 
(กองทุนหลัก) ลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit 
Income (กองทุนหลัก) มีความผันผวน แต่เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหล ัก) ท ี ่บร ิหารจ ัดการโดย Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A. ซึ่งมีทีมงานด้านการลงทุนที่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ และกลยุทธ์การลงทุนที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และค านึงถึงเป้าหมายการลงทุนที่ก าหนดไว้เป็นหลัก  

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต 
อินคัม ฟันด์ เป็นหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุน
หลัก) ซึ่งกองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ เพื่อสร้างรายได้ ( Income) และการเติบโตของเงินทุน โดยลงทุนในตราสาร
การเงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่ออกโดยรัฐบาลและบริษัทต่างๆ ทั่วโลก จึงอาจท า
ให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจท าให้มูลค่าเงินลงทุนตลอดจนผลตอบแทนในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความผันผวนในตลาดการเงิน กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ อาจพิจารณาใช้เครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
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การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ 
เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุ นของกองทุน
รวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศก าหนด 
 
การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรับไว้แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามค าสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยดุรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหนวยลง
ทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ซึ่งไมเกนิกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยก าหนด  
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามค าสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับค าสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผลูงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี ้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระท าอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้ 
(1) การกระท าท่ีเปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมว่าจะ
เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ  
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  
(3) การกระท าท่ีเปนการปฏิบัตติามค าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสินโดยบุคคลผมูีอ านาจตามกฎหมาย  
 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถด าเนินการรจูักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระส าคัญ  
 
2. อยใูนระหวางด าเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน อัน
เนื่องมาจาก การที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ กรรมการก ากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการด ารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ จัดการกองทุนสวนบุคคล 
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจดัจ าหนายหลักทรัพยที่เปน หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการ
เงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระท าไดไมเกิน 3 วันท าการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏเิสธค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามค าสัง่ขายคืนได ้
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ หากมีการผิดนดัช าระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลกั หรือดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหลกัทรัพย์หรือทรัพยส์ินอ่ืนๆ ท่ี
กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานใหญ่และส านักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ หรือหยุด
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏเิสธการสั่งซื้อตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี ้
ก) ค าสั่งซื้อท่ีจะมีผลให้ผูล้งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบริษทัจัดการ 
ค) ในกรณีที่บริษัทจัดการไดจ าหนายหนวยลงทุนของโครงการจัดการจนเตม็ตามจ านวนหนวยลงทุนที่ไดจดทะเบียนไวบริษัทจัดการขอ 
สงวนสิทธิที่จะปฏเิสธการรับค าสั่งซื้อและ/หรือสบัเปลีย่นหนวยลงทุนเขากองทุน (Switching in) ตั้งแตวันท าการซื้อขายถัดจากวันที่ 
จ าหนายหนวยลงทุนไดเต็มตามจ านวนที่จดทะเบียนไปจนกวาบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะท าการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งตอไป 
โดยจะ ประกาศใหทราบลวงหนาไวที่บริษัทจัดการ หรือผสูนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถาม)ีี หรือเว็ปไซตของบริษัทจัดการ  
ง) ในกรณีที่บริษัทจัดการไดจ าหนายหนวยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราสวนการลงทุนที่ค านวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน 
(Concentration Limit) ใกลเคียงกับอัตราสวนหรือมูลคาที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยก าหนด โดย
จะเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับค าสั่งซื้อและหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากองทุน
(Switching in) โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาไวที่บริษัทจัดการ หรือผสูนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) หรือเว็ปไซตของบริษัท
จัดการ 
 
ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม/บคุคล และชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งซื้อ/ค าสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ากองทุน และ/หรือชนิดหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็นการช่ัวคราว หรือถาวรก็ได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
ล่วงหน้าก่อนการปิดรับค าสั่งซื้อ /ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ประกาศปดิรับค าสั่งซื้อ /ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
 
บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
กับ 
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล
ดังกล่าว 
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
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4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการทีต่ั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการ
ดังกล่าว 
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนติิบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4) 
 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้ส านักงานมีอ านาจประกาศก าหนดให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับค าสั่งซื้อ 
ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันท าการติดต่อกัน  
 
ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถติดตามมลูค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก 
- Website : www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 
 
ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
- Website : www.ktam.co.th  
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9  
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
  เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร ์ช้ัน 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมลูโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ 
Website : www.ktam.co.th 
 
 
 

ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / ทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจ
ปรับตัวขึ ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง ของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ 
สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุน
หลักลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในส่วนของการลงทุนในประเทศ ก่อนการลงทุน บลจ.กรุงไทย จะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดย
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุน
รวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสม ่าเสมอ 
 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/


 

 

P a g e  17 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีความเสี่ยง
สูง เช่น ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด 
และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ท่ีได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
เนื่องจากกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
ความเสี่ยงสูง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง อย่างไรก็ตามกองทุน Schroder International Selection 
Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) จะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผู้ออก
หลักทรัพย์และมีการกระจายการลงทุนในผู้ออกตราสารหลายรายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 
 
3)ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถช าระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนได้ โดยกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) อาจมี
การลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะ
มีความเสี่ยงด้านเครดิต สูงกว่าตราสารหนี้ท่ีได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยง
ที่อาจจะสูญเสียเงินต้นได้มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ท า
การวิเคราะห์และประเมินคณุภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มคีุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงดังกลา่ว พร้อมท้ังเน้นการรักษาไว้ซึ่งมูลค่าของเงนิ
ลงทุน และบริหารภายใต้กรอบการลงทุนที่เข้มงวด และ 
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ จะบริหารความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องโดยอาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในประเทศ 
หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินต่างประเทศ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกช้ันหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง 
 
4) ความเสี่ยงในเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสีย่งท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจ
ประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกลุต่างประเทศมีการเปลีย่นแปลง 
ลักษณะความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund 
Global Credit Income (กองทุนหลัก) จึงอาจท าให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กองทุนเปิด
เคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ น าเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักน า
เงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกองทุนหลักก็อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศท่ี
ลงทุนด้วย ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณา
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลีย่น (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัท
จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วน
ที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันค วามเสี่ยงอาจมี
ต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 
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5) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจด าเนินการให้เป็นไป
ตามสัญญาได้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในการพิจารณาท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะ
ติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง 
 
6) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่หลักทรัพย์ท่ีกองทุนไปลงทุน
ไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์เป็นกองทุนที ่น าเง ินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder 
International Selection Fund Global Credit Income ซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันท าการ จึง
ท าให้มีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องของกองทุนต ่า 
 
7) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่เหมาะสม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างระมัดระวัง 
ตลอดจนจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการอีกช้ันหนึ่ง 

 
8) ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่ง
อาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ
หรือขั้นตอนในการท าธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง 
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการ
ลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุม
กฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ท าให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการ
จ ากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจ ากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ท าให้ไม่สามารถน าเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลง
กลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น  ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน 
และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ ก าหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนท าให้ไม่สามารถน าเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณา
ด าเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการด าเนินการตามอ านาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาส
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แรกที่กระท าได้ แต่ในการด าเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะค านึงถึงความคุ้มค่า  ผลประโยชน์และ
ผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นส าคัญ 
 
9) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน 
เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทนุรวม โดยมรีายชื่อ ชนิดหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้
1) KT-GCINCOME-A   
2) KT-GCINCOME-D   
3) KT-GCINCOME-R   
4) KT-GCINCOME-I   
5) KT-GCINCOME-P   
6) KT-GCINCOME-SSF  

 
- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (Liquidity Fee) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันท าการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพย์สินหรือ
ปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่
มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 
 
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อ

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทนุรวม 
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ขายหน่วยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือน้ีในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ 
เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะน ากลับเข้ากองทุนบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บ
จริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ก าหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุ นหรือสับเปลี่ยนออก 
และหรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท 
จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเง่ือนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันท าการนั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออ่ืนแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม 
บริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอื่นก าหนดและ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้บริษัทจัดการด าเนินการได้ 
 
อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บรษิัทจัดการจะ 
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจดัการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด 
(best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ
ดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing 
pricing) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนดโดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด 
โดยพิจารณาปจัจัยตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุน ท้ังนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการก าหนด 
 
บริษัทจัดการอาจพจิารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแตล่ะวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ 
จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
อื่นได ้
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันท าการนั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทนุในวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือ 
swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั้น ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วที่เกีย่วข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด
หรือบางส่วนของวันท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คท่ีเรยีกเก็บไมไ่ด้นั้น ไมไ่ด้ 
รับการจดัสรรหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออ่ืนแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
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บริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นก าหนดและ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือท่ีมีการแกไ้ขเปลีย่นแปลง
ให้บริษัทจัดการด าเนินการได ้
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บรษิัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการก าหนดเครื่องมือนี้ไวเ้พื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมี
หลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี ้
 
การก าหนด swing pricing จะเกดิขึ้นเมื่อกองทุนได้รบัค าสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิซึ่งเกินเกณฑท์ี่ก าหนดโดยการปรบั swing 
pricing จะแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุน และในสภาวะตลาดปกตคิาดว่าจะไม่เกิน 2%ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนก่อน
การปรับใดๆ ของกองทุนที่เกี่ยวข้อง 
 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกีย่วกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีส าคญัและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น 
ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไมส่อดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
 
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนยัยะส าคญั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถอืว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกลา่วให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทางด้วย 
 
ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน ( Anti-
Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของส านักงานก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอื่น ทั้งนี้ การก าหนด ADLs factor จะค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนนิการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
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การก าหนด ADLs threshold มหีลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนดโดยบริษัทจัดการจะ
ค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจยั
อื่นใดท่ีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข 
ณ ขณะนั้น ๆ 
 
บริษัทจัดการอาจพจิารณาเรียกเกบ็ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพยส์ินสทุธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มลูค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch 
in) หักด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ 
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการก าหนด 
 
บริษัทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลคา่การขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นออก 
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นออก 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 
 
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะน ากลับเข้ากองทุนบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกัน
ในแต่ละวันท าการทีม่ีการใช้เครื่องมือนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แตส่ามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทนุในวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือ 
ADLs และบริษัทจัดการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกลา่วไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเ่ปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีได้ด าเนินการหรือตัดสินใจ
ไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของ
วันท าการนั้นไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไ่ด้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ท ารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทก าหนดไว้ รวมถึงบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธทิี่จะมีข้อก าหนดเพิม่เตมิในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก
ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะก าหนดได ้
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออ่ืนแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นก าหนดและ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือท่ีมีการแกไ้ขเปลีย่นแปลง
ให้บริษัทจัดการด าเนินการได ้
 
อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป 
เครื่องมือนี้ไมไ่ดม้ีวัตถุประสงค์เพือ่สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา 
ด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด 
(best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ
ดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 
 
- การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัในการรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกนิกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหนา้เป็นเวลา : 7 วันท าการ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสดุไม่เกิน 7 วันท าการ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าเกนิ
กว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิของกองทุน 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการใน
การพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพ
คล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้นๆ 
 
บริษัทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้เครื่องมอืน้ีได้ 
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บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ 
 
บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบัติกับค าสั่งที่ไดจ้าก 
Notice period นั้นเช่นเดียวกับค าสั่งที่ไดต้ามปกติในวันท่ีท ารายการด้วย ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกบั
เครื่องมืออ่ืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอื
เครื่องมืออ่ืน ๆ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลด Notice period ไดต้ามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิม่ไมเ่กิน Notice 
period สูงสุดที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด 
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ด าเนินการใหส้อดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจดัการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด 
(best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ
ดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 
 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วันท าการ 
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพย์สิน,สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพ
คล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่
ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันท าการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่า
เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการ
ซื ้อหน่วยลงทุน (subscription)บวก มูลค่าการสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวธิีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) 
ของค าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่Redemption Gate จะ
ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขั้นต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ 
 
ค าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะน าไปท ารายการในวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป 
รวมกับค าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดล าดับก่อน-หลังของค าสั่งรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสั่งส่วนที่เหลือได้เมื่อ
บริษัทจัดการมีระบบงานส าหรับรองรับการยกเลิกค าสั่งดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิดใช้ระบบ บริษั ทจัดการจะเปิดเผยให้
ทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 
บริษัทจัดการจะท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเ่กิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันท า
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 
 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้าในกรณีทีม่ีการใช้เครื่องมือ Redemption 
Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกบัเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
บริษัทจัดการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต า่กว่า 
Redemption Gate ขั้นต ่าทีร่ะบใุนโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้
ไม่เกินกว่าท่ีระบุไว้ในโครงการ ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการก าหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถูกยกเลิกค าสั่งโดยไม่ชักช้า 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันท าการนั้น 
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการ 
จะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการก าหนดเครื่องมือนี้ไวเ้พื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุน 
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี ้
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจท่ีจะไม่รบัค าขอไถ่ถอนหรอืสับเปลีย่นในวันท าการซื้อขายใด ๆ ที่เกินกว่า10% ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนทั้งหมดที่ออกในกองทุนใด ๆ ในกรณีที่การไถ่ถอนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือท้ังหมดที่เกินกว่า 10% นั้น จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่า
จะถึงวันท าการซื้อขายถัดไป และจะถูกตีมูลค่าตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายนั้นๆ 
 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่ส าคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น 
ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
 
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะส าคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย 
 
- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of 
Dealings) 
โดยบริษัทจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันท าการ  
 
เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและ
สมเหตุสมผล ว่าจ าเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้ับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตตุามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
 
- การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการจะก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไมส่ามารถจ าหนา่ยไดด้้วยราคาที่สมเหตสุมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการสามารถใช้วิธีการค านวณมูลคา่หน่วยลงทุนโดยบันทึกมลูค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และใหผู้้ถือหน่วย
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ลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผูม้ีสทิธิที่จะได้รบัเงินภายหลังจากท่ีสามารถจ าหน่ายทรัพยส์ินนั้นได้ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
 
 

เง่ือนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถกูจ ากัดสิทธ ิ

• หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว  เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมผีู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่  

• ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไมส่ามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืจ าไปเป็นประกันได้ 

• ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 10 ปี เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

• ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันท่ี
จะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ต้องเสยีภาษีเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย 

 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมแีนวโน้มว่าจะเกิดขึน้ (ถ้ามี) 
ไม่มี ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง ไดท้ี่ www.ktam.co.th 
 
วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

• วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ส านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รบัโอนไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจดัการ ผูร้ับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อมค าขอโอนหน่วยลงทุน 
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ 
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบคุคลจะต้องแสดงเอกสารส าคัญที่
แสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอ านาจกระท าการ และหนังสือบริคณหส์นธิของนิติ
บุคคลนั้น ต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนด และหลังจากท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้ับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสรจ็รับเงินและใบก ากับภาษี 
พร้อมหลักฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผูร้ับโอนไวเ้ป็นหลักฐาน 
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รบั
โอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้ับค าขอโอนหน่วยลงทุนพร้อม
เอกสารครบถ้วนตามที่ก าหนด 

• กองทุนมีข้อจ ากัดการการโอนกรณีที่การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้   

สิทธิและข้อจ ากัดของผู้ถือหนว่ยลงทุน 
 

http://www.ktam.co.th/
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• ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกันได ้

• บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
กับ  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐ 
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล
ดังกล่าว 
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการทีต่ั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการ
ดังกล่าว 
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนติิบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4) 
 
การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

• หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
 

• สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายใน
วันท าการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก าหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้ง
ร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการท ารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ร้องขอหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการก าหนด และ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่ง
มอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
เดิม 
 
ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนนิการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th) 

http://www.ktam.co.th/
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ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดังกล่าวของกองทนุรวม 
ท่านสามารถน าส่งข้อร้องเรยีนไดท้ี่ 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100 
- ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โทร. 0-2544-3935 
กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 
ภูมิล าเนาเพ่ือการวางทรัพย์ ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)  
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไมม่ีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจง้ไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์  
 
สิทธิที่แตกต่างระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชวีิตควบหน่วยลงทุน กับผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซ้ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตก าหนด ดังน้ี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไมม่ีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไมม่ีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลักประกัน 
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภยัในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหนว่ยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน 
หลังจากวันที่ไดร้ับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วน
ของการลงทุนในหน่วยลงทุน 
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะท าหนา้ที่เป็น
ตัวแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเ่ปิดเผยชื่อที่
แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้ับขอ้มูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง 
เป็นต้น 
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายวัชรา  ตันตรยิานนท์         ประธานกรรมการ  
2 นายสุรพล  โอภาสเสถยีร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
3 พลต ารวจเอก จารุวัฒน ์ ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
4 นายลือชัย  ชัยปริญญา กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5 นายอนามัย  ด าเนตร กรรมการ 

6 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท กรรมการ 

7 นางลัดดาวลัย์ เมฆสภุะ กรรมการ 

8 นางชวินดา  หาญรัตนกลู         กรรมการผู้จดัการ 

 
รายชื่อผู้บริหาร 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นางชวินดา    หาญรัตนกูล กรรมการผู้จดัการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน 

2 นายวิโรจน ์     ตั้งเจริญ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส  ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร 
3 นางสาวหัสวรา    แสงรุจ ิ รองกรรมการผู้จดัการ  ผูบ้ริหารสายงาน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

4 นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน ์ รองกรรมการผู้จดัการ  ผูบ้ริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน 
5 นางสาววรวรรณี  ตั้งศิริกศุลวงศ ์ รองกรรมการผู้จดัการ  ผูบ้ริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ 

• จ านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 173 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวนัท่ี 30 กันยายน 2565) 

• มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 460,560,618,450.59 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 30 กันยายน 2565) 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกลู 
กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน  
ด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นางแสงจันทร์ ล ี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ด ารงต าแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

3 นายศรชัย เตรียมวรกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี ้
ด ารงต าแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน  

4 นายสมชัย อมรธรรม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยทุธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ 
ด ารงต าแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 
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รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

5 นายพีรพงศ์ กิจจาการ 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
ด ารงต าแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นายยืนยง เทพจ านงค ์
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
ด ารงต าแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายวีระ วุฒิคงศิริกลู 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน 
ด ารงต าแหน่ง ผูส้ังเกตการณ ์

8 นายกิตติศักดิ์ บุญราศร ี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ด ารงต าแหน่ง ผูส้ังเกตการณ ์

9 นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ด ารงต าแหน่ง ผูส้ังเกตการณ ์

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ล าดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 คุณพีรพงศ์ กิจจาการ - MS in Economics 
University of 
Southampton 
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ผู้อ านวยการอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้อ านวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
3. รองผู้อ านวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
4. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี,้ บลจ.กรุงไทย 
5. ผู้จัดการ , ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
6. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
7. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 
8. ผู้ช่วยผู้จัดการ, ฝ่ายวิจัย, Merchant Partners Securities 
9. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card 
10. เจ้าหน้าท่ี, Office of Venture Capital Fund 
 Management Office of SMEs Promotion 
11. นักวิเคราะห์, ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์, SME 

Development Bank of Thailand 
12. นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 

2 คุณเขมรัฐ ทรงอยู่ -เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Master of Arts 
(Economics) 
-เศรษฐศาสตร์ศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Bachelor of Arts 
(Economics) 

1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
3. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก , บลจ.กรุงไทย 
4. นักวิเคราะห์, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, ธนาคารไทย

พาณิชย์ (Macroeconomic Analyst – SCB EIC) 
5. นักวิเคราะห์ CEIC DATA (Data Analyst – CEIC DATA) 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ล าดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

3 คุณยืนยง เทพจ านงค์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
University of Houston, 
U.S.A. 
-รัฐศาสตร์บัณฑิต
,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
2. ผู้อ านวยการ ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 
3. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
4. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน 
5. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
6. เจ้าหน้าท่ีส่วนพัฒนาตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผู้จัดการกองทุนรองที1่ 
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

4 คุณกุลณัฐฐา  
อภิปริกิตต์ิชัย 

- Master of Science 
Program in Finance 
(International Program), 
Thammasat University 
- Bachelor of Art in 
Economics (International 
Program), Thammasat 
University 

1. Krung Thai Asset Management Public Company 
    Limited:  June 2013 – Current 
    Position : Fund Manager / Investment Department 
2. Kiatnakin Fund Management Company Limited: 
    June 2011 – May 2013 
    Position: Fund Manager / Investment Department 
3. Krung Thai Asset Management Public Company  
    Limited: February 2010 – June 2011 
    Position: Fund Manager / Investment Department 
    September 2008 – January 2010 
    Position: Assistant Fund Manager / Investment        
    Department 
4. MFC Asset Management Public Company    
    Limited:  September 2004 – August 2006 
    Position: Investment Analyst / Investment 
    Research and Strategic Department 

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

5 คุณสมชัย อมรธรรม - Ph.D. (Economics) 
University of Hawaii at 
Manoa 
 - M.A. (Economics) 
California State 
University, Hayward 
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
(เศรษฐมิติ)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้า
สัมพันธ,์ บลจ. กรุงไทย 

2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
3. ผู้อ านวยการอาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
4. ผู้อ านวยการ, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
5. Research Specialist, University of Hawaii Economic 

Research Organization (UHERO), U.S. 
6. Research Assistant, University of Hawaii Economic 

Research Organization (UHERO), U.S. 
7. Instructor, University of Hawaii at Manoa, U.S. 
นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) 

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

และลูกค้าสัมพันธ์ 

6 คุณวรรกมล ลีวาณิชย์  - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1.  ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย  
2.  ผู้จัดการ, ฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กสิกรไทย  
3.  ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย  
4.  เจ้าหน้าท่ีอาวุโส , ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือกบลจ.กรุงไทย  
5.  เจ้าหน้าท่ีอาวุโส , ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า 

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
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กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ล าดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

6.  เจ้าหน้าท่ี , ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า 

7 คุณศรชัย เตรียมวรกุล 
 

- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
บัญชี),  สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย   
2. ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.ภัทร  
3. ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
4. ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุน

สัมพันธ,์ บลจ.กรุงไทย  
5. ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนลงตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย  
6. ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย  
7. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.ซิกโก้ จ ากัด 

(มหาชน)  
8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย (TDRI)  
9. เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ  

ผู้จัดการกองทุนรองที่2 
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

8 คุณแสงจันทร์ ลี - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ    
 ศศินทร์ 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงิน
การธนาคาร (เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน,บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน  

บลจ.กรุงไทย 
4. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน  

บลจ.กรุงไทย 
5. ผู้จัดการกองทุน บลจ. มหานคร จ ากัด  
6. ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธ ารง 
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ 

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

 
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่ : ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ช้ัน 13 อาคารนานาเหนือ 
เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2208-4565-7, 0-2208-4558-9 โทรสาร 0-2256-8717  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ 
 
รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ช้ัน 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 



 

 

P a g e  35 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

ข้อมูลอ่ืน  

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4 
 
นอกจากหน้าท่ีตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ด้วย 
 

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 
นาย พจน์ อัศวสันติชัย และ/หรือนางสาว วันนิสา งามบัวทอง และ/หรือนาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวสัดิ์ และ/หรือนางสาว สุลลิต อาดสว่าง 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด 
267/1 ถ.ประชาราษฎรส์าย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 ในฐานะผู้สอบบัญชี 
 
 
 
 

ข้อก าหนดการซ้ือ ขายคืน และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
ข้อก าหนดการซ้ือหน่วยลงทุน 
มูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซื้อคร้ังแรก : 
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนกลุม่/บุคคล : 50,000,000 บาท 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่ก าหนด 
 

มูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป :    
ชนิดสะสมมลูค่า : 1,000 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนกลุม่/บุคคล : 1,000 บาท 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่ก าหนด 
 
ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ท าการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด 
 



 

 

P a g e  36 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดท าการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันท่ีมิใช่วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจาก
การช าระหรือรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  
 
วันท าการซื้อขาย หมายถึง วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันท่ีตามปฏิทินที่เป็น
วันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันท าการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม  
 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ดังนี้ 
1.  กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซื้อต้องช าระเป็นเงินสด ค าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายใน
นาม  

• ส าหรับจองซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KT-GCINCOME-A) 
 - สั่งจ่ายในนาม “บัญชจีองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์”   
 - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนมะล ิ
 - เลขท่ี 153-6-10846-4 

• ส าหรับจองซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KT-GCINCOME-R) 
 - สั่งจ่ายในนาม “บัญชจีองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์”   
 - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  
 - เลขท่ี 153-6-11072-8 

• ส าหรับจองซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายเพื่อการออม (KT-GCINCOME-SSF) 
 - สั่งจ่ายในนาม “บัญชจีองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดเพ่ือการออม”   
 - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  
 - เลขท่ี 153-6-11797-8 
 

2. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
ผู้สั่งซื้อต้องช าระเป็นเงินสด ค าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต ์สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหนว่ยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจดัการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
ดังต่อไปนี ้

 - ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสวนมะล ิ   เลขท่ีบัญช ี153-6-09908-2 
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักพระราม3    เลขท่ีบัญช ี777-0-04854-1 
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิตี้ (พระราม3)  เลขท่ีบัญชี 295-3-00099-9 
  - ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ 3   เลขท่ีบัญช ี057-1-07543-1 
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  - ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดษิฐ์  เลขท่ีบัญช ี195-3-05057-0 
  - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) สาขาช่องนนทรี                        เลขท่ีบัญชี 028-1-05955-0 
    - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี ่               เลขท่ีบัญชี 838-1-00322-0  

- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ 
 
การเสนอขายหน่วยลงทนุครั้งแรก : 
1. การขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดติ อินคัม ฟันด์” สามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วย
ลงทุน ใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบัญชผีู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลาเปดิท าการของบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. 
 
ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทนุ และเอกสารที่ก าหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พรอ้มแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการก าหนดในการเปิด
บัญชีซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
ผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในใบค าขอเปดิบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบ
ค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการ 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปดิบัญชีโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ในกรณีที่มียอดสั่งซื้อหน่วยลงทุนซึ่งเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินดอลลา่รส์หรัฐฯ แล้วอาจมผีลท าใหเ้กินวงเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับอนุมตัิให้
สามารถน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรอืผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซื้อท่ีบริษัทจัดการก าหนด ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) โดยผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ใน “ใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “ค าขอเปิดบัญชผีู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่จัดตั้งและจดัการ
โดยบริษัทจดัการเป็นครั้งแรก) ใหค้รบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยเริ่มตั้งแตเ่วลาเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการที่บริษัทจดัการก าหนด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ในการเสนอขายครั้งแรกได้ ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ 
 
2.2 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เนต็ (Internet) ของบริษัทจัดการเรยีบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ง
ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอนิเทอร์เน็ต (Internet) ทีเ่ว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
ขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
2.3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธรุกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดียวกัน เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดิบัญชี 
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
3.2. กรณีนิติบุคคล 
(1) ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์
(2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ และข้อบังคับของบริษัท 
(3) ตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบุคคล 
ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
4. การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา
เสนอขายครั้งแรก โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือค าสั่งโอนเงนิจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรงุไทย ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดยีวกันกับท่ีท าการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการสั่งซื้อภายในวันเดยีวกับวันท่ีสั่งซื้อเท่าน้ัน หรือบัญชี
จองซื้อท่ีบริษัทจัดการเปดิไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่น หรืออาจรับช าระด้วยบตัรเครดติ (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ
ก าหนด หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเติมต่อไป 
 
ทั้งนี้ ส าหรับการซื้อหน่วยลงทุนผา่นธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส้ั่งซื้อต้องช าระเป็นเงินสด เช็ค 
หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเท่านั้น 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันท่ีที่สั่งซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจอง
ซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรพัย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อช าระที่บริษัทจดัการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์อ่ืนๆ โดยบัญชีจองซื้อหนว่ยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัท
จัดการจะน าเงินท่ีได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรบัหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น 
บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหนว่ยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์อ่ืนๆ โดยเป็นไปตามที่บรษิัทจัดการก าหนด 
 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื่นช าระใหเ้สร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชย์
ภายในวันท าการก่อนวันท าการสดุท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันท าการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น 
 
ในการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระด้วยเงินจนเตม็ค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมไ่ด้ และผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนและได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะไดร้ับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบส าเนาค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ั่งซื้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบรูณต์่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้
เรียกเก็บเงินตามค าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแล้ว 
 
ในกรณีที่การช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะด าเนินการส่งเช็คหรอืดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทนุภายใน 15 วันท าการนับแตว่ันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
 
ทั้งนี้ วิธีการช าระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) จะเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการให้บริการของบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยเงื่อนไขและวธิีการในการให้บริการจะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการรายนั้นก าหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดติอยู่ ภายในวันท าการ
ถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บรษััทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอรเ์น็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจัดการก าหนด โดยผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บรษิัทจัดการก าหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
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ทราบล่วงหน้าโดยจะปดิประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 
 
4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอรเ์น็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกสอ์ื่นใดในท านองเดียวกันตาม
หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจดัการ
ก าหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
5. การจัดสรรหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว ยกเว้นใน
กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวันท่ีได้รับค าสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนและได้ช าระค่าซื้อหนว่ยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีเสนอขายครั้ง
แรกก่อนสิ้นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการปดิประกาศแจ้งให้ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผูส้ั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
 
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหนว่ยลงทุนได้บันทึกข้อมลูการซื้อหนว่ยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผูจ้องซื้อทราบล่วงหน้า 
 
6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุน” และบริษทัจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไมจ่ัดสรรทั้งหมด บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุส่วนท่ีไมไ่ด้รบัการจดัสรรแตบ่างส่วนหรือท้ังหมดโดยไมม่ีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรอืโอนเงิน ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทนุ เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรงุไทย หรือธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอ่ืนใดตามที่อยู่ทีร่ะบุในค าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
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7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยตุิโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไมส่ามารถ
ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนได้ถงึ 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกินกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด หรือในกรณีที่บริษัทจดัการประสงค์จะยตุโิครงการ เนื่องจากขายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมลูค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดต ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนท้ังหมดพร้อมท้ังดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณยี์
ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ทีร่ะบใุนค าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 
1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่
สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยทีเ่กิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องจากความผดิพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะช าระดอกเบีย้
ในอัตราไมต่ ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งตอ่ปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวันท่ีบริษัทจัดการช าระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน 
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการกองทนุรวมจะรายงานให้ส านักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุน
ตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแตว่ันท่ียุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสดุลงในวันท่ีแจ้งให้
ส านักงานทราบ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินท่ีไดร้ับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสดุลงตามวรรค
สอง และหากบริษัทจัดการกองทนุรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วันท่ีครบ
ก าหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน 
 
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  
1. การขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการสั่งซื้อ 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการจองซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตาม
วันและเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 
 
2. วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหนว่ย
ลงทุน และเอกสารที่ก าหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการก าหนดในการเปิด
บัญชีซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
และแบบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ ณ บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 



 

 

P a g e  42 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
 
3.2. กรณีนิติบุคคล 
(1) ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
(2) ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ 
(3) ตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ทั้งนี้ เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
4. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
4.1. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
• ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบค าสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมท้ังจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่ามูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซื้อท่ีบริษัทจัดการก าหนด 
• ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องส่งใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั้งช าระค่า
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวน 
 
4.2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว 
สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจ าตัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการท ารายการที่ก าหนดในหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบขั้นตอนการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น.ของวันท าการซื้อขายใดเป็นรายการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนในวันท าการซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุด
ท าการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการท ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก 
 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซื้อและ
เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ยืนยันการท ารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งให้หักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนให้เพียงพอส าหรับ
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ ง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไม่ท ารายการซื้อ
หน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น 
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บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อนายทะเบียนได้ท าการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
ได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
4.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ เมื ่อผู ้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จาก
ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจ าตัวเพื่อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการท า
รายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ของวัน
ท าการซื้อขายใด เป็นการท ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของ
วันท าการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดท าการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการท ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขาย
ถัดไป ท้ังนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก 
 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั่ งซื้อและระบบ
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการท ารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินท่ีบริษัทจัดการก าหนดที่สั่งให้หัก
เงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนให้เพียงพอส าหรับช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง 
มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไม่ท ารายการซื้อหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น 
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเมื่อนายทะเบียนได้ท า รายการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
ได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่าน้ัน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
4.4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย ส าหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต 
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โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องด าเนินการดังนี้ 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน
และถูกต้องและยื่นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (ถ้ามี) 
ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังส าหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอท่ีหักช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนซึ่งรวมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อหน่วยลงทุนนั้น 
3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิกการใช้
บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่ยื่นให้แก่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบค าขอยกเลิก
หนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
 
4.5. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ 
 
4.6. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีว ิธ ีการสั ่งซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ ( IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใด
ในท านองเดียวกัน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 
 
4.7. การสั่งซื้อผ่านไปรษณีย์ 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 
 
5. การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
5.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซื้ออาจช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือค าสั่งหักบัญชีธนาคาร หรืออาจรับช าระด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีช าระเป็นเช็ค ดราฟต์ ผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย 
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อช าระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อที่บริษั ทจัดการเปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่ง
บริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ 
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เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการก าหนด 
 
ทั้งนี้ ส าหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้ สั่งซื้อต้องช าระเป็นเงินสด หรือ
ช าระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเท่านั้น 
 
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังก าหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวัน
เดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีสั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตใุด บริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ 
ณ สิ้นวันท าการซื้อขายท่ีเรียกเก็บเงินได้ 
 
ทั้งนี้ วิธีการช าระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการให้บริการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยเงื่อนไขและวิธีการในการให้บริการจะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการรายนั้นก าหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันท าการ
ถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บรัษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบส าเนาค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่ง ซื้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาต
จากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
5.2. เครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื่อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้
ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัท
จัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  
 
5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื่อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์” โดยบัญชีจอง
ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ 
เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  
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5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ 
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์” โดยบัญชี
จองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์
ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 
 
5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ 
 
5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ 
ผู ้ส ั ่งซื ้อหน่วยลงทุนอาจสั ่งซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัต ิ ( IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต ( Internet) หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ 
 
5.7. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการก าหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ 
 
6. การจัดสรรหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามจ านวนท่ีสั่งซื้อ และได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว 
 
ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบุในใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับช าระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ตามจ านวนเงินที่ได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ก่อนค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอื่นๆ 
ส าหรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” 
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ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ทั้งนี้ จะให้สิทธิแก่ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินอื่นก่อนค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอื่น ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดส รร 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
7. การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน 
และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อม
กันนั้นตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
 
8. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ในการช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไม่ได้ 
 
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ท ารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว 
เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
ก) ค าสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ข) ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที่จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหนว่ย
ลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
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ง) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จ าหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับค าสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switching in)  ตั้งแต่วันท าการซื้อขายถัดจากวันท่ี
จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจ านวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป 
โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไว้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
จ) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดย
จะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับค าสั่งซื้อและหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน
(Switching in) โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไว้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 
 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะก าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว 
 
ข้อก าหนดการขายคนืหน่วยลงทนุ 
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถ้ามี) 
 
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
- แบบอัตโนมัต ิ
 
1. กรณีแบบดลุยพินิจของผูล้งทุน 

1) KT-GCINCOME-A ม ี
2) KT-GCINCOME-D ม ี   
3) KT-GCINCOME-R ม ี   
4) KT-GCINCOME-I ม ี
5) KT-GCINCOME-P ม ี
6) KT-GCINCOME-SSF ม ี

 

ส าหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถท ารายการขายคนืหน่วยลงทุน โดยในการขายคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษทัจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวธิีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดย
เรียงล าดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนต้อง
ช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษา และปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็
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ตาม ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะตอ้งถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรก าหนด 
ณ วันท่ีขายหน่วยลงทุน 
 
1.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี ้
(1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียด
วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในข้อ “ระยะเวลาในการรับซื้อคืน” โดยกรอกใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเปิดท าการ จนถึงเวลา 15.30 น. 
 
บริษัทถือว่าค าสั่งขายคืนท่ีได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นค าสั่งขายคืนส าหรับวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป 
 
ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มผีู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นมูลคา่ตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 
 
(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผา่นเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปดิประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปดิให้บริการ 
 
(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผา่นบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของ
ธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าโดยจะปดิประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษทัจัดการก่อนเปิดให้บริการ 
 
(4) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เนต็ (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการก่อนเปดิให้บริการ 
 
(5) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมตัิ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเลค็ทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดียวกัน 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
(6) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผา่นไปรษณีย ์
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บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 
 
1.2 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้าม)ี ได้รับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไมส่ามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะไดร้ับอนุญาตจากบริษทัจัดการเป็นกรณีพเิศษหรือเป็น
กรณีที่บริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ 
 
อน่ึง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมลูค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมม่ีการตดิต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดังกล่าวโดยไมต่้องแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏเิสธค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามค าสัง่ขายคืนได้ 
 
1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
การจัดสรรการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีทีส่ั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันและมี
เงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรใหทุ้กค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินท่ีมีในขณะนั้นให้ผูส้ั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุน หรือจ านวนเงินที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งขายคืนมานั้น 
 
ยกเว้นในกรณตีามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจดัการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน โดยค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท่ีบริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนเงินท่ีสั่งขายคืนโดย คณูจ านวนหน่วยลงทุนด้วยราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการรับซื้อคืนน้ัน 
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ค านวณได้ ณ วันท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ท้ังนี้ จ านวนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดย
ตัดทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 
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การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจ านวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืน 
 
ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมลูค่าต า่กว่ามูลค่าขั้นต ่าของการด ารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ทั้งหมดนั้นด้วยวิธีการ
เดียวกับหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนและท าให้เกดิการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดนั้น ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่า
ขั้นต ่าของการด ารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพ่ือให้
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผูล้งทุนทราบ 
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นเท่าท่ี
บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทุน 
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหนว่ยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหนว่ยลงทุนในวันท าการถัดจากวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ านวน
นั้น 
 
2. กรณีแบบอัตโนมัต ิ
1. KT-GCINCOME-A ไม่ม ี
2. KT-GCINCOME-D ไมม่ ี   
3. KT-GCINCOME-R ม ี   
4. KT-GCINCOME-I ไม่ม ี
5. KT-GCINCOME-P ไม่ม ี
6. KT-GCINCOME-SSF ไม่ม ี
 
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตไิมเ่กินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสดุตามช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการเห็นสมควรจากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น 
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ 
(1) บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ ไม่เกินปีละ 4 
ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าท่ี Website ของบริษัทจดัการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการก าหนด หากในกรณีที่วันท่ีก าหนดใน
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การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยดุท าการซื้อขาย บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคนืหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขาย
ถัดไป ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะด าเนนิการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น 
(2) บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทีม่ีรายชื่ออยู่ตามหลักฐาน
ที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันท าการนบัตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณมลูค่า 
ทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธรุกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการช าระราคา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัท
จัดการเปดิให้บริการสับเปลีย่นหนว่ยลงทุนภายหลังไดโ้ดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไดต้กลงสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน และบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจดัการก าหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณไดเ้มื่อสิ้นวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณตีามทีส่ านักงานคณะกรรมการกลต.ประกาศก าหนด 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจัดการด าเนินการขายคืน
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ โดยบริษทัจัดการไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั้งการด าเนินการดังกลา่ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตจิะท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง 
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมร่ับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ หากมีการผิดนดัช าระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลกั หรือดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหลกัทรัพย์หรือทรัพยส์ินอ่ืนๆ ท่ี
กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานใหญ่และส านักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ หรือหยุด
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
 
3. การช าระเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะด าเนินการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนบัตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยดุท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธรุกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการช าระราคา ในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชผีู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรบัซื้อคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัตโิดยการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัทจัดการเปดิให้บรกิารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะตดิประกาศไว้ ณ ส านักงาน
ของบริษัทจัดการ และสถานท่ีตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ท้ังนี ้
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้น
แต่ในกรณตีามที่ส านักงานคณะกรรมการกลต.ประกาศก าหนด 
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ในการช าระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือน าเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือน าเงินเข้าบัญชีตามที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกเช็คขีดครอ่มค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : ทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 
- กรณีแบบดลุยพินิจของผูล้งทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดท าการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีมิใช่วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลีย่นแปลงวันท่ีมิใช่วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจาก
การช าระหรือรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรอืเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
วันท าการซื้อขาย หมายถึง วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ในรายละเอยีดโครงการ ซึ่งเป็นวันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็น
วันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันท าการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันท าการของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 
- กรณีแบบอัตโนมัต ิ
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ ไมเ่กินปีละ 4 ครั้ง 
ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิห้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวนัรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิที่บริษัทจัดการก าหนด หากในกรณีที่วันท่ีก าหนดในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิเป็นวันหยุดท าการซื้อขาย บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายถัดไป โดย
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่
ปรากฎในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันท าการนบัตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธรุกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการช าระราคา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัท
จัดการเปดิให้บริการสับเปลีย่นหนว่ยลงทุนภายหลังไดโ้ดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไดร้ับหนว่ยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถด าเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนังสือช้ีชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไมค่ิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ ส านักงานของบริษัท
จัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ข้อก าหนดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะด าเนินการน า
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบไุว้ในโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเหน็ว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับ
ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน 
 
บริษัทจัดการจะเปดิบริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่าน้ัน 
 
ส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิด
หน่วยลงทุนต้นทาง แล้วน าไปช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจดัการจะหักเงิน
ลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงล าดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบ
นายทะเบียน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือชนิด
เพื่อการออมภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี่ยนนั้นท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไมไ่ดร้ับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ภายในวันท าการสุดท้ายของปีนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
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1 วิธีการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างกองทุนที่ระบุ ดังต่อไปนี ้
1) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการตามเง่ือนไขท่ีบรษิัทจัดการก าหนด 
2) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
3) การสับเปลีย่นจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการมายังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด 
4) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการไปยังกองทุน
รวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น 
 
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุน
เปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการก าหนดได้ในอนาคต ตามดลุยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่ถือ
ว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไวท้ี่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผา่นช่องทางอื่นที่เหมาะสมก่อน
เปิดให้บริการ 
 
1) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะด าเนินการสับเปลีย่นการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี ้
1.1) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตอ่ขอรับใบค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ภายในวันและเวลาทีร่ะบุในข้อ 3. วันและเวลาในการสับเปลีย่นหนว่ยลงทุน  
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน 
โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจ านวนเงิน หรือจ านวนหน่วยลงทุนที่จะ
ออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีบริษัทจัดการก าหนด และยื่นค าสั่งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนให้แกผู่้ถือ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
(3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งละไมต่ า่กว่าจ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่า
ของการสั่งขายคืนท่ีก าหนดไว้ในโครงการจัดการ  
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต ่าที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  
(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจ านวนเงินท้ังหมดที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไมเ่พียงพอท่ีจะน าไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นต ่าที่ระบไุว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะ
ไม่น าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่ะจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ระบุไว้ในค าขอเปดิบัญชีกองทุนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกจิการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว 
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(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจ านวนเงินท่ีไดไ้ม่เพียงพอที่ จะ
น าไปซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่น าเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบไุว้ในค าสั่งสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุน  
(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) และบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ยงัไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
อยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” “การหยุดขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันแรกที่จะเปิด
ท าการสับเปลี่ยนครั้งต่อไป  
(8) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสบัเปลีย่นไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ท ารายการจนเสรจ็สิ้นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไมต่้องแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
1.2) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เนต็ (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการก่อนเปดิให้บริการ  
 
1.3) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อื่น  
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอนิเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) 
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเลค็ทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดียวกัน 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
2.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของบริษัท
จัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนว่ยลงทุนชนิดเพื่อการออม มายัง
กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการ สามารถท าไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือใบค าสั่งอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเตมิ โดยระบุจ านวนเงิน/จ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
สับเปลี่ยน ช่ือกองทุน และรายละเอียดอื่นๆ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการก าหนด เพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยื่นท่ีบริษัท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบส าเนา
หลักฐานการรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
 
บริษัทจัดการจะถือวันท่ีท ารายการสับเปลี่ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2. เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื่อ
การออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนต้นทาง) น าส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ล่าช้ากว่าเงื่อนไข
ที่ระบุในข้อ 2. แต่ยังไม่เกินกว่าวนัท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาวันท่ีท ารายการสับเปลี่ยน
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เข้าให้นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบไุว้ในข้อ 2. ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่บริษัทจดัการของ
กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนต้นทาง) น าส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด 
ล่าช้ากว่าวันท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจดัการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อ มใิช่รายการสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ประจ าป ี
 
3.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการ
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการอื่น 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นสามารถท าไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือใบค าสั่งอื่น
ใดท่ีบริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเตมิ โดยระบุจ านวนเงิน/จ านวนหนว่ยลงทุนที่ต้องการไดร้ับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื่อไปลงทุน
ในกองทุนปลายทางหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง ช่ือบริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง
พร้อมท้ังเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด และชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อประกอบการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยื่นท่ีบรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบส าเนาหลักฐานการรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีหน้าที่ท่ีจะต้องแจ้งต่อบริษทัจัดการของกองทุนปลายทางนั้นถึงการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเอง 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงินท่ีต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่
ปรากฎอยู่ในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต า่กว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีข้ันต ่าที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
 

บริษัทจัดการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ่งหักค่าธรรมเนยีม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกลา่วให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ผู้ถือหน่วย
ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนหรือบรษิัทจัดการที่รับผิดชอบด าเนินการกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
ดังกล่าวตามทีร่ะบไุว้ในใบค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่ไม่เกินกว่าวันท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายภาษีอากรก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมลูค่าขั้นต ่าใน
การขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือ่การออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม ไมเ่พียงพอต่อมลูค่าขั้นต ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสยีสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีได ้
 
4.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม) เมื่อเกิดเหตกุารณ์เลิกกองทุนรวม 
เมื่อเกิดเหตุการณเ์ลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดมิ หรอื
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ที่มีความเสี่ยงต ่าสุด ภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการก่อน 
 
ทั้งนี้ หากไม่มีกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษทัจัดการข้างต้น บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจัดการอื่น โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหัวข้อ “การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิก
กองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 
 
2.  ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณสีับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ดังนี้  
2.1 การก าหนดราคารับซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไดร้ับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนได้ท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
2.2 การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการซื้อขายที่บริษัทจัดการ
ก าหนดขึ้นเป็นการทั่วไป ท้ังนี้ วันท าการซื้อขายดังกลา่วจะต้องไม่เกนิวันท าการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง  
 
3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผูล้งทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดท าการ – 15.30 น.โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีมิใช่วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการจะถือว่าค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับหลังจากวันและเวลาดังกลา่วเป็นค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรับวันท าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป  
 
- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะท าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาด
เงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลง
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังไดโ้ดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะตดิประกาศไว้ ณ ส านักงานของบรษิัทจัดการ และสถานท่ีตดิต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  
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รายละเอียดเพิ่มเติมข้อก าหนดการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลีย่นแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ดังนี้  
(1) บริษัทจัดการอาจจะท าการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับค าสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรือก าหนดใหส้่งค าสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนล่วงหน้า เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคตหรือหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งค าสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมผีลกระทบต่อระยะเวลาการช าระเงินหรือรับช าระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรือ
อาจมีผลให้ไมส่ามารถหาหลักทรพัย์ท่ีจะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่าอาจก่อ
เกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที่ไมส่ามารถค านวณมลูค่าทรัพยส์ินของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ ส านักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก  
(2) ในกรณีที่วันท าการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอ านาจตามกฎหมายมีค าสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ซึ่งอาจเป็นวันท่ีบริษัทจัดการเปิดท าการแต่มีค าสั่งให้เป็นวันหยดุการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันท าการซื้อขายถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
 
การซ้ือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก าหนดและวธิีปฏิบัติที่แตกตา่งไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุน
จึงการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก าหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้
ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถตดิต่อขอรบัรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนท่ี
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้ทุกชนิดหน่วย
ลงทุน 
 
การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) 
การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต 
บริษัทจัดการอาจเปิดใหผู้้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือท่ีเรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบรษิัทประกันชีวิต หรือตัวแทนท่ีบรษิัทประกันชีวิตก าหนด ท้ังนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทนุจึงควรศึกษารายละเอียดใน
เอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนกอ่น 
 
อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ
จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศท่ี
ส านักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหนว่ยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติมี ดังนี้ 
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1. มูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต ่า และจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต ่า 
 
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแตล่ะกองทุน การด าเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภยั 
เป็นต้น ดังน้ัน การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อก าหนดในเรื่องมลูค่าขั้นต ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลคา่
ขั้นต ่าของการสั่งขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต ่าของการสั่งขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข้ันต ่า และจ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพยีงอย่างเดียว 
 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อก าหนดดงักล่าวได้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จัดท าโดยบริษทัประกันชีวิต 
 
2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษทัประกันชีวิต หรือตัวแทนท่ีบริษทั
ประกันชีวิตก าหนด ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ท้ังนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลคา่ขั้นต ่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาท าการในการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ซื้อ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการ
ขายท่ีผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่
ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดร้ับเอกสารและเงินจองซื้อครบถ้วน และได้พิจารณา
อนุมัติกรรมธรรม์แล้ว และจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รบัเงินคา่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ท ารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้
บริษัทจัดการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไมส่ามารถยกเลิกค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจัดการ
เป็นกรณีพเิศษ 
 
ในกรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรอื บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแลว้เห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะการท า
ธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย หรือขัดต่อประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้ในโครงการ หรือเข้าข่าย
บุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสทิธิในการพิจารณารับประกัน หรอืมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต 
 
3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต 
หรือตัวแทนท่ีบริษัทประกันชีวิตก าหนด ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมลูค่าขั้นต ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน 
วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิตามที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ
เอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไดร้ับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
และเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดส้่งค าสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกลา่วมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต
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ควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ ไดร้ับค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และได้ท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตาม
จ านวนขั้นต ่าและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม ์
 
(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภยั 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และคา่ธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอตัราและวิธีการที่ก าหนดในกรมธรรม ์
ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต ่ากว่ามูลค่าขั้นต า่ที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจดัส่งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นรายป ี
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายลา่สดุได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมใน
เอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไดร้ับจากบริษัทประกันชีวิต 
 
4. การช าระเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธรุกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการช าระราคา โดยบรษิัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืกรมธรรม์ ภายใน 5 วันท าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหน้ับรวมวันหยุดท าการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธรุกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งวิธกีารรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เพื่อเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  
 
5. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษทัประกันชีวิต โดยจะด าเนินการ
ให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน” 
 
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวนัสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถอืหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
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6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจ านวนขั้นต ่า จ านวนเงินคงเหลือข้ันต ่า และ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไวเ้ท่านั้น โดยต้องเป็นการท ารายการผา่นบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกอง
หนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกัน
ชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อ
น าไปช าระคา่ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวและหรือถาวร ในกรณีที่บริษัท
ประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ านวนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต ่ากว่า
จ านวนขั้นต ่าที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ 
 
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาท าการตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
โดยกรอกรายละเอียด ในแบ บฟอร์มให้ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอรม์หรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวทันที โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
 
ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลีย่นการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูจ้ัดส่งหนังสือยืนยันการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันท าการ นับแต่
วันท่ีได้ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรับกรณีการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนอัตโนมตัิและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมตัิ บริษัท
ประกันชีวิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรับค าสั่งครั้งแรก หรือสรปุสง่เป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถาม
สถานการณ์ลงทุนได้ตามวิธีท่ีบริษทัประกันชีวิตก าหนด 
 
7. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคนืหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาท าการที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกีย่วกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ)
การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวติ) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการ
ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตไิดโ้ดยส่งค าสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษทัประกันชีวิตก าหนด 
 
8. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้



 

 

P a g e  63 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตก าหนด ดังน้ี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไมม่ีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไมม่ีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลักประกัน 
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภยัในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหนว่ยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ไดร้ับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วน
ของการลงทุนในหน่วยลงทุน 
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะท าหนา้ที่เป็น
ตัวแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเ่ปิดเผยชื่อที่
แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้ับขอ้มูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง 
เป็นต้น 
 
9. การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหนว่ยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ 
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจ าปี หรอืเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจดัการจดัส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปน็ผู้ด าเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากท่ีได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ 
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะ
การเงินดังกล่าวได้ทางช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิม่เติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ 
ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
10. ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจพจิารณาเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน ในอัตราที่
แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดยีว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพจิารณาเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 

ข้อก าหนดอื่นๆ 
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามทีเ่ห็นสมควรในกรณีที่
ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แกไ้ขเพิ่ม/ลด ประกาศก าหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจัดตั้งจดัการ และ/หรือ
วิธีการบริหารจัดการและการท าประกันภัยความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการ
กองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิม่/ลด 
และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั้งผู้จดัการกองทุนรว่ม การค านวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุน และการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การก าหนดเหตุเพิ่มเติมกรณไีม่ขายหรือไม่รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหรอืขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ผอ่นผัน สั่งการ ให้สามารถกระท า
ได ้
 
2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนท่ี
เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนนเสยีงส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิด
นั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดยีวหรือกลุม่เดยีวเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัท
จัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจ านวนที่ถืออยู่ 
 
3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว
ในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไวน้ั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มมีูลคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเปน็เพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก
บุคคลดังกลา่ว (churning) 
 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็น
ธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมไีว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 
 
บริษัทจัดการไมส่ามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อหา้มที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่
พึงกระท า เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษทัจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณี
นิยมตามแนวทางปฏบิัติที่บริษัทจดัการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ www.ktam.co.th " 
 
4) การกู้ยืมหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน 
บริษัทจัดการอาจกูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(1) กู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนไดเ้ฉพาะเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน 
(2) เงินท่ีได้จากการกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนต้องน ามาช าระให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
(3) จ านวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นและสมควรเพื่อคุม้ครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและ
ตลาดทุนในวงกว้าง ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกลา่วได้ แต่ต้องไมเ่กินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ
ของกองทุน 
(4) คู่สัญญาในการกู้ยมืเงินเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนต้องเป็นผูล้งทุนสถาบัน และไมเ่ป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการนั้นเอง 
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(5) จัดท ารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน และส่งใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุน ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท าสัญญากู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน 
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษทัจัดการอาจท าค าขอวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั้งต้องมี
ระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน 
 
นอกจากน้ี การท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยศูนย์ซื้อ
ขายตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สญัญามาตรฐานตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั และต้องมีอายุสญัญาไมเ่กิน 90 วัน 
 
ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดท าและจดัส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
5) ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมผีลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสยีภาษี
ให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินท่ี
อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมไีว้กับ FFI นั้น นอกจากน้ียังปรากฎด้วยวา่ในปัจจุบันมรีัฐบาลในหลายประเทศก าลัง
ด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) 
 
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนัและบุคคลที่มลีักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพือ่หาความสมัพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หน้าท่ีในการก าหนดใหลู้กค้าบางประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เปน็ต้น 
 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือ่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดร้ับผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพยส์ินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ับฝากทรัพยส์ิน ผูส้นับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI 
 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผูส้นับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไมส่ามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ด าเนินการลงทุนได้อยา่งไม่มปีระสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนับสนุนการขายและรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
 
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกีย่วข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้รับฝากทรัพยส์ิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
ก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 
จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลทีไ่ด้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนท์ราบความเกีย่วข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสยีสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมือ่ข้อมูลที่เคยให้ไวม้ีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐาน
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดังกลา่ว 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหก้องทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการทีส่อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ไดร้ะบุไว้ในค าขอเปิดบญัชี 
(1) ไม่รับค าสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคา่หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น
ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
 
(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการปอ้งกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมี
การด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วข้องข้างต้น 
 
การด าเนินการดังกลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไมส่อดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอันจะท าให้กองทุน
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อาจต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปดิบัญชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องก าหนด) เท่านั้น 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการไดส้งวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
6) การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
บริษัทจัดการอาจเปิดใหผู้้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือท่ีเรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบรษิัทประกันชีวิต หรือตัวแทนท่ีบรษิัทประกันชีวิตก าหนด ท้ังนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทนุจึงควรศึกษารายละเอียดใน
เอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนกอ่น 
 
อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ
จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศท่ี
ส านักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหนว่ยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติมี ดังนี้ 
 
6.1 มูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต ่า และ
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต ่า 
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแตล่ะกองทุน การด าเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภยั 
เป็นต้น ดังน้ัน การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อก าหนดในเรื่องมลูค่าขั้นต ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลคา่
ขั้นต ่าของการสั่งขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต ่าของการสั่งขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข้ันต ่า และจ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพยีงอย่างเดียว 
 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อก าหนดดงักล่าวได้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จัดท าโดยบริษทัประกันชีวิต 
 
6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษทัประกันชีวิต หรือตัวแทนท่ีบริษทั
ประกันชีวิตก าหนด ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ท้ังนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลคา่ขั้นต ่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาท าการในการ
สั่งซื้อหนว่ยลงทุน วิธีการในการสัง่ซื้อ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการ
ขายท่ีผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่
ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดร้ับเอกสารและเงินจองซื้อครบถ้วน และได้พิจารณา
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อนุมัติกรรมธรรม์แล้ว และจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รบัเงินคา่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ท ารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้
บริษัทจัดการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไมส่ามารถยกเลิกค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจัดการ
เป็นกรณีพเิศษ 
 
ในกรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรอื บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแลว้เห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะการท า
ธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย หรือขัดต่อประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้ในโครงการ หรือเข้าข่าย
บุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสทิธิในการพิจารณารับประกัน หรอืมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต 
 
6.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต 
หรือตัวแทนท่ีบริษัทประกันชีวิตก าหนด ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมลูค่าขั้นต ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน 
วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิตามที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ
เอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไดร้ับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
และเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดส้่งค าสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกลา่วมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ ไดร้ับค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และได้ท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตาม
จ านวนขั้นต ่าและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม ์
 
(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภยั 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และคา่ธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอตัราและวิธีการที่ก าหนดในกรมธรรม ์
ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต ่ากว่ามูลค่าขั้นต า่ที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจดัส่งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นรายป ี
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายลา่สดุได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมใน
เอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไดร้ับจากบริษัทประกันชีวิต 
 
6.4 การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธรุกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
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กระทบต่อการช าระราคา โดยบรษิัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืกรมธรรม์ ภายใน 5 วันท าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหน้ับรวมวันหยุดท าการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธรุกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งวิธกีารรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เพื่อเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  
 
6.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษทัประกันชีวิต โดยจะด าเนินการ
ให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน” 
 
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวนัสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถอืหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
 
6.6 การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจ านวนขั้นต ่า จ านวนเงินคงเหลือข้ันต ่า และ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไวเ้ท่านั้น โดยต้องเป็นการท ารายการผา่นบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกอง
หนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกัน
ชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อ
น าไปช าระคา่ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวและหรือถาวร ในกรณีที่บริษัท
ประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ านวนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต ่ากว่า
จ านวนขั้นต ่าที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ 
 
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาท าการตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
โดยกรอกรายละเอียด ในแบ บฟอร์มให้ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอรม์หรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวทันที โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
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ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลีย่นการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูจ้ัดส่งหนังสือยืนยันการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันท าการ นับแต่
วันท่ีได้ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรับกรณีการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนอัตโนมตัิและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมตัิ บริษัท
ประกันชีวิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรับค าสั่งครั้งแรก หรือสรปุสง่เป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถาม
สถานการณ์ลงทุนได้ตามวิธีท่ีบริษทัประกันชีวิตก าหนด 
 
6.7 วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาท าการที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกีย่วกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ)
การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวติ) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการ
ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตไิดโ้ดยส่งค าสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษทัประกันชีวิตก าหนด 
 
6.8 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตก าหนด ดังน้ี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไมม่ีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไมม่ีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลักประกัน 
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภยัในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหนว่ยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ไดร้ับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วน
ของการลงทุนในหน่วยลงทุน 
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะท าหนา้ที่เป็น
ตัวแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเ่ปิดเผยชื่อที่
แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้ับขอ้มูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง 
เป็นต้น 
 
6.9 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจ าปี หรอืเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจดัการจดัส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปน็ผู้ด าเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากท่ีได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ 
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะ
การเงินดังกล่าวได้ทางช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิม่เติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ 
ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
6.10 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
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กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน ในอัตราที่
แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดยีว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพจิารณาเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
7) ข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันท่ีลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน หรือ
โอนย้ายหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะค านวณต้นทนุ และผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ"เข้า
ก่อน ออกก่อน" (first in first out :FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด 
 
ทั้งนี้ วันท่ีลงทุนหมายถึง วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมในแต่ละ
รายการ และในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันท่ีผู้
ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่ับโอนนั้น 
 
2) หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมี
รายการอยา่งน้อยตามแบบทีส่มาคมประกาศก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือ
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมือ่มีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี 
 
บริษัทจัดการจะยุติการจดัท าหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนว่ยลงทุนชนิดเพื่อการออม ส าหรับ
ยอดซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ีสิ้นสุดการไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าท่ีจา่ยเปน็ค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม 
 
3) หนังสือรับรองการโอน 
บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมรีายการอย่าง
น้อยตามแบบที่สมาคมประกาศก าหนด โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานก.ล.ต. และจัดส่งหนังสอืดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคนืหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอ่ืน ภายใน 5 วันท าการนับแต่
วันท่ีได้รับค าสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อม
ที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 
 
4) บริษัทจัดการจะจดัท าหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมี
รายการอยา่งน้อยตามแบบทีส่มาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศก าหนด และจดัส่งหนังสือดังกล่าวใหก้ับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการ
ขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมลูแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 
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กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

5) บริษัทจัดการจะจดัให้มรีะบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงจะจัดให้มรีะบบงานใน
การขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษทัจัดการจะจัดท าและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบรษิัทจัดการลงทุนก าหนด 

 
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดติ อินคัม ฟันด์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์

 
ข้อมูลอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (Portfolio duration)  

กองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลกั) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

Portfolio duration = 3.6 ปี  
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
PTR = N/A 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคล  

ได้ที่ website ของ บลจ.ที่  http://www.ktam.co.th 
 

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง  
ต้ังแต่วันจดทะเบียนจนถึงวันสิน้รอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
ของกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 

KT-GCINCOME-A = -14.97% 
KT-GCINCOME-R = -14.97% 

 
 

 
 

 

http://www.ktam.co.th/
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กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

รายงานสถานะการลงทนุการกู้ยมืเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
รายละเอียดการลงทุน   มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   2,085,182,627.12 96.70  
 หน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income   2,085,182,627.12 96.70 
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(ก าไร/ขาดทุนจากสัญญา)   -32,217,349.59 -1.49 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่น เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวริ์ด มี 3 คู่สัญญา 
   - ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         3,339,986.57 0.15 
   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         -40,132,162.16 -1.86 
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         4,574,826.00 0.21 
 อื่นๆ   103,357,790.61 4.79  
 ประเภทหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่นตามที่ส านักงานก าหนด              53,894,666.00 2.50  
 ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ              63,208,050.02 2.93  
 ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สนิอ่ืนๆ              -13,744,925.41 -0.64 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 2,156,323,068.14 100.00 

 
รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด     %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัททีไ่ด้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   เป็นผู้ออก/ผู้รบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระดับที่ต า่กว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนของกองทุน Schroder 
International Selection Fund Global 
Credit Income 

Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A. 

2,085,182,627.12 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมลูคา่ : KT-GCINCOME-A) 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลี่ยนแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2564) 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-GCINCOME-A 3 พฤษภาคม 2561 11.0678 0.98% -0.36% -0.07% 0.98% 4.60% N/A N/A 3.20% 

Benchmark - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

- - 2.10% 2.20% 1.77% 2.10% 4.98% N/A N/A 4.59% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

- - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Benchmark = ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) ไม่มีตัวชี้วัด โดย
ไม่ได้มีการจัดการโดยอ้างอิงกับดัชนีทางการเงินใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงา นดังกล่าวได้ 
เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีเปรียบเทียบท่ีกองทุนในต่างประเทศลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
ความผันผวนค านวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อป ี

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
KT-GCINCOME-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.99% 9.25% 3.79% 0.98% 

Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.38% 2.48% 8.01% 2.10% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

* ผลการด าเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา 



 

 

P a g e  75 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

Benchmark = ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) ไม่มี
ตัวชี้วัด โดยไม่ได้มีการจัดการโดยอ้างอิงกับดัชนีทางการเงินใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด ผลการ
ด าเนนิงานดังกล่าวได้ เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีเปรียบเทียบท่ีกองทุนในต่างประเทศลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
ความผันผวนค านวณเป็น % ต่อปี 

 

- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : KT-GCINCOME-R) 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลี่ยนแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2564) 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-GCINCOME-R 24 มกราคม 2561 11.0663 0.98% -0.36% -0.07% 0.98% 4.60% N/A N/A 2.61% 

Benchmark - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

- - 2.10% 2.20% 1.77% 2.10% 4.98% N/A N/A 4.47% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

- - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Benchmark = ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) ไม่มีตัวชี้วัด โดย
ไม่ได้มีการจัดการโดยอ้างอิงกับดัชนีทางการเงินใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานดังกล่าวได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับดัชนีเปรียบเทียบท่ีกองทุนในต่างประเทศลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
ความผันผวนค านวณเป็น % ต่อปี 

 

 
การแสดงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อป ี

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
KT-GCINCOME-R N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3.34% 9.25% 3.79% 0.98% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.43% 2.48% 8.01% 2.10% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 



 

 

P a g e  76 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

* ผลการด าเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา 

Benchmark = ไม่ม ีด ัชนีชี ้ว ัด เนื ่องจากกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income 
(กองทุนหลัก) ไม่มีตัวช้ีวัด โดยไม่ได้มีการจัดการโดยอ้างอิงกับดัชนีทางการเงินใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่
จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานดังกล่าวได้ เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีเปรียบเทียบที่กองทุนในต่างประเทศลงทุน 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ความผันผวนค านวณเป็น % ต่อปี 
 

- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 

อัตราส่วนการลงทุนของกองทนุเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 

  
ไม่จ ากดัอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แตต่ ่ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากท่ีผู้รบัฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ัฐบาลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 20%  
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผูกพันมี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มลีักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีไดร้ับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารที่มลีักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า 

1. 10% หรือ 
2. น ้าหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

  



 

 

P a g e  77 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเปน็การทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีก าหนดวันช าระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 397 วัน
นับแต่วันทีล่งทุน และไม่ได้มลีักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดติ 
ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีก าหนดวันช าระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันท่ี
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 

  

ทรัพย์สินดังนี ้

6.1 ตราสารทีม่ีลักษณะครบถ้วนดงันี้ 

6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั้งขึ้น
ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ี
ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)  

6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตัราใด
จะสูงกว่า 

(1) 10%  หรือ 

(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 
benchmark + 5% 



 

 

P a g e  78 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ 

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีที่เปน็ตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้น้อย 

กว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไมไ่ดม้ีลักษณะตาม 
6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี ้

6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็น
สมาชิก 

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สญัญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment 
grade 

6.2.1 reverse repo 

6.2.2 OTC derivatives 

หมายเหตุ : 
*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มภีาระผูกพันมภีูมลิ าเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 
**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผูม้ีภาระผูกพันมี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณเีป็นทรัพยส์ินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่
กรณี  
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1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุม่กิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
กิจการเดยีวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษัทดังกลา่ว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 
10%  

หมายเหตุ : ในกรณเีป็นทรัพยส์ินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  
2. derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใช้เงิน 
ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ
บุคคลดังกลา่ว) เป็นผู้ออก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์ 

1.3 บริษัทเงินทุน  

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพยส์ินท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่
เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการนอ้ยกว่า 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

  

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดอืน ท้ังนี้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี  

  

2 ทรัพย์สินดังนี ้

2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ด าเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได ้

รวมกันไม่เกิน 25% 

  



 

 

P a g e  80 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
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KT-GCINCOME 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
แต่ไมร่วมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี ้

5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity 
limit) 

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไมม่ี 
credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 

  

6 ทรัพย์สินดังนี ้

6.1 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

6.2 derivatives ที่มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20% 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

7 derivatives ดังนี ้

7.1 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 
(hedging)  

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
product limit  
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และศุกูก ของ
ผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไมร่วมถึงตราสารหนี้
ภาครัฐไทยหรือตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) 
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงิน
ที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามลูค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ



 

 

P a g e  81 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

มูลค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ไดโ้ดยข้อมูลหนีส้นิ
ทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มหีนี้สินทางการเงินตามที่เปดิเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
ก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีทีผู่้ออกตราสารไดม้ี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่ และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade 
หรือไมม่ี credit rating ให้ บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการรายเดยีวกันรวมกันไมเ่กิน 1 ใน 3ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีทีผู่้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลักทรัพย ์

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับ 
บุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรอื
กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น  

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไมเ่กิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกว้าง 

 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Tris Rating 

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 ปี 
ขึน้ไป จ านวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต ่าสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์ูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการช าระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามก าหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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ส าหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดช าระหนี้ (Default 
Probability) เป็นส าคัญโดยมิได้ค านึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดช าระหนี้ ( Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจ าแนกเป็น 5 
ระดับ ดังน้ี 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดช าระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามก าหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการช าระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากน้ีทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการช าระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ส าคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตอืน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  

 
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ส าหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั ้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเปน็ไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรง
ตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในประเภทที่สูง
กว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระหนี้ตามเง่ือนไข
ของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการช าระหนี้คืนตาม
ก าหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผกูพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจ ากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการช าระหนี้ตาม
ก าหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันต ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถกูก าหนดให้ส าหรับองค์กรหรือตราสารหนีซ้ึ่งก าลังอยู่ในภาวะผิดนดัช าระหนี้ใน
ปัจจุบัน      

 
ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ส าหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้ส าหรับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่ก าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าว



 

 

P a g e  85 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดช าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น    
 

 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษส าหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือส าหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต ่ากว่า “CCC (tha)”   
      ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P a g e  86 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม(1) 

อัตราตามโครงการ  

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 

KT-GCINCOME-SSF(5)   
ตั้งแต่ 26 ต.ค.65 เป็นต้นไป 

(% NAV) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได้ (2) 

    - ชนิดสะสมมูลค่า 
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
    - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
    - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 
    - ชนิดเพื่อการออม 

 
ไม่เกินร้อยละ 5.35 
ไม่เกินร้อยละ 5.35 
ไม่เกินร้อยละ 5.35 
ไม่เกินร้อยละ 5.35 
ไม่เกินร้อยละ 5.35 
ไม่เกินร้อยละ 5.35 

 
0.85 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.85 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

 
0.9049 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.9049 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

 
0.90 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.90 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

N/A 

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ(3) 

    - ชนิดสะสมมูลค่า 
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
    - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
    - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

- ชนิดเพ่ือการออม 

 
ไม่เกินร้อยละ 2.14 
ไม่เกินร้อยละ 2.14 
ไม่เกินร้อยละ 2.14 
ไม่เกินร้อยละ 1.605 
ไม่เกินร้อยละ 1.605 
ไม่เกินร้อยละ 2.14 

 
0.59 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.59 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

 
0.5885 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.5885 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

 
0.59 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.59 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

0.59 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(3) 
    - ชนิดสะสมมูลค่า 
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
    - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
    - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

- ชนิดเพ่ือการออม 

ไม่เกินร้อยละ  0.0749 
ไม่เกินร้อยละ  0.0749 
ไม่เกินร้อยละ  0.0749 
ไม่เกินร้อยละ  0.0749 
ไม่เกินร้อยละ  0.0749 
ไม่เกินร้อยละ  0.0749 

0.03 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

0.03 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

0.0321 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

0.0321 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

0.03 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

0.03 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

0.03 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน(3) 
    - ชนิดสะสมมูลค่า 
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
    - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
    - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

 - ชนิดเพื่อการออม 

 
ไม่เกินร้อยละ  0.535 
ไม่เกินร้อยละ  0.535 
ไม่เกินร้อยละ  0.535 
ไม่เกินร้อยละ  0.535 
ไม่เกินร้อยละ  0.535 
ไม่เกินร้อยละ  0.535 

 
0.22 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.22 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

 
0.2675 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.2675 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

 
0.27 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.27 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

0.27 

• ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2.675 

o ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
ตามท่ีจ่ายจริง  

- - - 



 

 

P a g e  87 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม(1) 

อัตราตามโครงการ  

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 

KT-GCINCOME-SSF(5)   
ตั้งแต่ 26 ต.ค.65 เป็นต้นไป 

(% NAV) 

 แต่ไม่เกิน 1,070,000 

- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามท่ีจ่ายจริง  
แต่ไม่เกิน 1.07 

- - - 

o ค่าสอบบัญชี 

ตามท่ีจ่ายจริง  

- - - 

o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(4) 
    - ชนิดสะสมมูลค่า 
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
    - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
    - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

- ชนิดเพ่ือการออม 

 
0.01 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.01 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

 
0.0168 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.0168 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

 
0.01 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.01 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

N/A 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้  

- - - - - 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 
    - ชนิดสะสมมูลค่า 
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
    - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
    - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

      - ชนิดเพื่อการออม 

 
ไม่เกินร้อยละ 5.35 
ไม่เกินร้อยละ 5.35 
ไม่เกินร้อยละ 5.35 
ไม่เกินร้อยละ 5.35 
ไม่เกินร้อยละ 5.35 
ไม่เกินร้อยละ 5.35 

 
0.85 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.85 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

 
0.9049 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.9049 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

 
0.90 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
0.90 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

N/A 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษมีลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน 
(1) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และคา่ธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไมร่วมค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ โดยจะเรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง  
(3) มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของ
มูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีมีการค านวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีค านวณ 
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(5) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยค่าธรรมเนียมที่เก็บจริงดังกล่าวเป็นเพียง
ประมาณการ ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของสิ้นรอบท่ีผ่านมา  



 

 

P a g e  88 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้

สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) 

อัตราตามโครงการ  อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 

KT-GCINCOME-SSF(8)   
ตั้งแต่ 26 ต.ค.65 เป็นต้น

ไป 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (2) 
- ชนิดสะสมมูลค่า / ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ 
o บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้

ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน (3) ดังน้ี 
▪ ยอดลงทุนต ่ากว่า 50 ล้านบาท/

รายการ  
▪ ยอดลงทุน 50 ล้านบาทขึ้นไป/รายการ 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 
- ชนิดเพ่ือการออม 

 
 
 
 
 

ไม่เกินร้อยละ 3.21 
 

ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 

 
 
 
 
 

0.75 
 

0.50 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
 
 
 
 

0.75 
 

0.50 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
 
 
 
 

0.75 
 

0.50 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไมเ่รียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (2) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 
- ชนิดเพ่ือการออม 

ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 

 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไมเ่รียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน(2) (4) 

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า  
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 
- ชนิดเพ่ือการออม 

ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 

 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไมเ่รียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 
- ชนิดสะสมมูลค่า / ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ   
o บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู ้ลงทุน

แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน (3) ดังน้ี 
▪ ยอดลงทุนต ่ากว่า 50 ล้านบาท/รายการ  

 
 
 
 

 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 

 
 
 

 
 

0.75  

 
 
 
 
 

0.75 

 
 
 
 
 

0.75  



 

 

P a g e  89 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้

สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) 

อัตราตามโครงการ  อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 

KT-GCINCOME-SSF(8)   
ตั้งแต่ 26 ต.ค.65 เป็นต้น

ไป 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

▪ ยอดลงทุน 50 ล้านบาทขึ้นไป/รายการ 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 
ไม่เกินร้อยละ 3.21 

0.50 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 

 0.50 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 

 0.50 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

             - ชนิดเพ่ือการออม(2) (3) 
▪ ส ับเปล ี ่ยนออกไปย ังกอง ทุน

ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
▪ สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม

เพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื ่อการ
ออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น 

 

 
        ไม่เกินร้อยละ 3.21 
 

บริษัทจะเรียกเก็บด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 

ดังต่อไปน้ี 
- ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของวันท าการก่อนหน้าวัน
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ขั้นต ่า 200 บาท หรือ 
- 200 บาทต่อรายการ 

- - 

 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 
 
 

200 บาทต่อรายการ 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ

ครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) (6) 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับ
กรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อน
ระยะเวลาถือครองที่ก าหนด
ในโครงการด้วยวิธีการใด
วิธีการหน่ึงดังต่อไปน้ี 
- ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของวันท าการก่อนหน้าวัน
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
ขั้นต ่า 200 บาท หรือ 
- 200 บาทต่อรายการ  

ยังไมเ่ปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือ
หรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซ้ือหรือขายคืน
หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน(5) 

 ไม่เกินร้อยละ 0.535 ยังไม่เรียกเก็บ ยังไม่เรียกเก็บ ยังไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืนหน่วย

ลงทุน(7) 
ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินก าหนด 



 

 

P a g e  90 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้

สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) 

อัตราตามโครงการ  อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ม.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 

KT-GCINCOME-SSF(8)   
ตั้งแต่ 26 ต.ค.65 เป็นต้น

ไป 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน  ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินก าหนด 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการ หรือนายทะเบียน ด าเนินการให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี
ปกติ 

ตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หมายเหตุ 
 (1) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน 
 (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
รายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง /เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
(4) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล 
เครดิต อินคัม ฟันด์ 
(5) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะค านวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็นค่าใช้ จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์  
(6) บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน 
(7) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน กรณีท าธุรกรรมที่สถาบันการเงิน โดยจะเป็นอัตราตามที่สถาบันการเงินเรียกเก็บ 
(8) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยค่าธรรมเนียมที่เก็บจริงดังกล่าวเป็นเพียง
ประมาณการ ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของสิ้นรอบท่ีผ่านมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P a g e  91 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
KTAM Global Credit Income Fund 

KT-GCINCOME 

 

 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KT-GCINCOME-R) มุ่งหวังให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีรายได้สม ่าเสมอ ดังนั้นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจึงอาจมาจากผลตอบแทน และ/หรือเงินต้น เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนชนิดนี้ได้รับรายได้สม ่าเสมอ แม้กองทุนจะมีก าไรหรือขาดทุนก็ตาม 

 กองทุนรวมหลัก มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยไม่ค านึงถึงผลการด าเนินงานของกองทุน ซึ่งอาจจะท าให้เงินปันผลที่ได้รับนั้นมา
จากเงินลงทุน และ/หรือเงินต้นของนักลงทุนได ้

 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัท
จัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
ก ากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 

 ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน  หรือผลการ
ด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th) 

 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการ
ใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 
ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565 

 

ค าเตือนและข้อแนะน า 


